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S e r v i s n á   z m l u v a 
Č.   
 

medzi 
 
 

Objednávate ľ:  Základná škola, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice   
Zastúpený:  Mgr. Jozef Bugna – riaditeľ školy, mobil: 0903 763 008 

 IČO:  36 158 119 
 DIČ:  2021383518  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka               č.ú. 1634726254/0200 
        č. tel.:  051/4594219   fax:   
 
                                                                                   a 
 
Zhotovite ľ:  TRANS – MONT, s.r.o. Prešov,  Suvorovova  4 /A,  08 0 01 Prešov   
        Zastúpený: Ing. Gall Vladimír – konateľ,      gall@transmont.sk 
       IČO:              3168 1115  IČ DPH:       SK 2020522834    
        Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Prešov,  č. účtu. :6610960014/1111 
        č. tel.:  051 / 748 00 91 , fax: 051 / 748 00 90 

 
 

     
I.PREDMET  ZMLUVY 

1.1 Predmetom zmluvy sú servis, revízie a kontroly: 
- elektronickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS),  
- hlasovej signalizácie poplachu ( dalej len HSP ) – požianý rozhlas 
 
 ktoré bude zhotoviteľ vykonávať v objekte:    Základná škola, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnic e. 
 

 
II. SERVIS  A   SERVISNÉ  SLUŽBY 

2.1 EPS a HSP     miestností, chodieb a budov.   
V rámci zmluvy bude zhotoviteľ podľa údajov výrobcu vykonávať: 

 - servis zariadení ( včítane všetkých čistiacich prác na nich ) 
 - výmena príslušných dielov zariadení, s ohraničenou dobou životnosti 
 - kalibrovanie, prispôsobovanie dielov a zariadení 
 - výmena porušených prvkov 
 - konečná kontrola funkčnosti celého zariadenia a  vystavenie revíznych správ 
2.2 Zhotoviteľ zabezpečí : 

- štvrťročnú, ročnú a mesačnú  kontrolu EPS na základe vyhlášky č. 726 z 13.decembra 2002 a jej prílohy 
2.3 Objednávateľ zabezpečí : 

- po dohode so zhotoviteľom pravidelné denné kontroly EPS, na ktoré bude zhotoviteľom zaškolený, mimo 
skúšok uvedených v bode 2.2. 
 

 
III. CENY  ZA  PREDMET  ZMLUVY 

3.1 Rozsah a cena prác podľa predmetu tejto zmluvy je uvedená v prílohe č.2 tejto zmluvy. Splatnosť faktúr je 14 
dní. 

 
 

IV. SLUŽBY  PRI  PORUCHÁCH 
4.1 Garantujeme stálu pripravenosť nášho odborného personálu k odstráneniu Vami ohlásených porúch. Naša 

poruchová služba je nepretržite dosiahnuteľná na mobilných telefónnych číslach: 0903 260 461. Poruchy 
budú  odstránené do  24 hodín od príchodu  personálu dodávateľa, len  vo vážnych  prípadoch (napr. 
potrebný náhradný diel nie je v slovenskom sklade a musí byť dovezený zo zahraničia), môže byť tento čas 
výnimočne predĺžený. Všetky náklady nemajúce povahu garančnej opravy, budú fakturované na ťarchu 
odberateľa, t.j. spotrebovaný materiál, súčiastky  a hodinová sadzba odborného personálu. 

 
 

V. VÝPOVEDNÁ  LEHOTA 
 

5.1 Výpovedná lehota zmluvy je možná dva mesiace dopredu. Ak žiadna zo strán toto právo nevyužije, platnosť 
tejto zmluvy sa vždy predlžuje o ďalší rok. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva je platná dňom 
podpisu zmluvy. 
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VI. ZMLUVNÉ   POKUTY 

6.1. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny zásahu, za každý začatý deň omeškania s 
odstránením porúch, resp. za omeškanie dohodnutých termínov revízie. 

 
6.2 Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% za každý deň omeškania úhrady faktúry. Pri meškaní s 

úhradou faktúry viac ako 30 kalendárnych dní, zvyšuje sa zmluvná pokuta na 0,5% za každý deň omeškania. 
 

VII. POVINNOSTI   ZMLUVNÝCH  STRÁN 
7.1 Objednávateľ je povinný : 
 - určiť pracovníka - servisnou zmluvou, zodpovedného zástupcu pre styk so zhotoviteľom, 
 Kontaktné osoby objednávateľa : Mgr. Jozef Bugna, Mgr. Mária Pavlíková 
 
 Telefonický kontakt : 0903 763 008, 0910 906 723 
 

- prevziať formou zápisnice práce nahlásené zhotoviteľom ako splnené a uhradiť dohodnutú čiastku na     
  základe fakturácie. 

 
7.2 Zhotoviteľ je povinný : 

- vykonať všetky práce spojené s predmetom tejto servisnej zmluvy v zmysle platných STN a všeobecne    
  platných  predpisov. 

 
VIII. VŠEOBECNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

8.1 Škoda spôsobená „vyššou mocou“ ( napr. požiar, úder blesku, povodeň, ... ), objednávateľom, alebo treťou 
osobou, ide na ťarchu objednávateľa. Toto ustanovenie platí aj na zariadenia a systémy v záručnej lehote. 

 
8.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať zmeny na zariadeniach, jeho rozširovanie, prípadne premiestnenie, len so 

súhlasom objednávateľa. Práce podobného charakteru vyvolané zo strany objednávateľa ( stavebné úpravy, 
zmena režimu a pod. ) budú riešené osobitnou objednávkou, nad rámec tejto zmluvy. 

 
8.3 Všetky ústne dohody v rámci tejto zmluvy sú platné až po ich písomnom potvrdení oboma zmluvnými  
            stranami formou dodatku k tejto servisnej zmluve. Písomné potvrdenie - dodatok sa vyhotovuje vo dvoch   

vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
 
8.4 Náležitosti neuvedené v tejto zmluve sa riadia záväznými právnymi predpismi platnými v čase podpisu   
             zmluvy na území Slovenskej republiky. 
 
8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1  - úkony potrebné pri kontrolách EPS a ceny služieb 

s rozpisom na dobu platnosti zmluvy. 
 
8.6 Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy pripájajú podpisy štatutárnych zástupcov. 
 
8.7 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných exemplároch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom 

vyhotovení. 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa  21. 12. 2018                                     V Prešove dňa 20. 12. 2018 
 
 
 
 
..........................................................   ............................................................ 
                Za objednávateľa           Za zhotoviteľa  
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Príloha č.1 
 
Úkony potrebné pri kontrolách Vami požadovaných zariadení: 

Obsahom štvrťročnej kontroly EPS a HSP je :  

a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, 

b) kontrola hlásičov požiaru: 

ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti, vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej 

nečistoty, 

bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru, 

bc) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru, 

bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi, 

c) funkčná skúška výstupov:  ca) ovládacích zariadení, 

cb) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, 

cc) doplňujúcich zariadení. 

       d)   kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.  

 

Obsahom ročnej kontroly EPS a HSP je : 

a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na 

náhradný napájací zdroj,  

b) kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení  

ba)  povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia, 

              bb)  utesnenia vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc, 

              bc)  jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora, 

  bd)  napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich 

jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde, 

              be)  záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky, 

              bf)    prepojenia jednotlivých zariadení 

c) kontrola hlásičov požiaru ca)  funkčných parametrov hlásičov, 

cb)  vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia, 

cc ) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia. 

Obsahom kontroly EPS  a   HSP   raz za mesiac je: 

a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia 

b)   kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 

      c)   aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny) 

d) aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou. 

e) kontrola stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe 

f) signalizácia napájania z hlavného  alebo náhradného napájacieho zdroja 

g) zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania 

           

 Cena za servisné práce a kontroly EPS a HSP  : 
  Cena mesačnej kontroly ...........................   115,- € bez DPH  ........... 8x ročne 

  Cena štvrťročnej kontroly  .......................    230,- € bez DPH                 .......... 3x ročne 

  Cena ročnej revízie + rev. správa  ............    430,- € bez DPH ........... 1x ročne.  

 

V prípade servisných opráv počas záručnej doby bude zhotoviteľom účtovaná: 

- cena za použitý materiál, ktorého nefunkčnosť bola spôsobená mechanickým poškodením, resp. neoprávnenou manipuláciou alebo 

prírodnými živlami. 

V prípade servisných opráv po uplynutí záručnej doby  24 mesiacov bude zhotoviteľom účtovaná: 

- hodinová sadzba 19,90 €/hod/človek bez DPH v čase 07:00 – 16:00 

- hodinová sadzba 25,- €/hod/človek bez DPH v čase 16:00 – 20:00 

- hodinová sadzba 30,- €/hod/človek bez DPH v čase 20:00 – 07:00 

- príplatok 100% za práce počas dní pracovného pokoja a sviatkov, započítava sa každá započatá polhodina prác 

- použitý materiál 

- doprava 0,36 € / km bez DPH 


