
 

 

Z M L U V A 
 

o servisných službách pre zariadenie 
elektrickej požiarnej signalizácie LITES a.s. Liberec 

 
Nižšie uvedené zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. túto zmluvu o vykonaní servisných služieb pre 
zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS) Lites a.s. Liberec. 
 
 

      I. Identifikačné údaje 
 
 
1. Zmluva č.: 01/25/11/2019-EPS 
 
 

II. Zmluvné strany 
 
 
2.1.  Zhotoviteľ:      REMIS SECURITY s.r.o. 
                                 Kollárova 88, 036 01  Martin 

    a)  bankové spojenie:  ČSOB   IBAN: SK75 7500 0000 0040 2702 2275 
 
    b)  IČO: 52 383 326               IČDPH: SK2121007834 
 

                              c ) Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa : 
                                  Peter Remiš – konateľ 
 
 
2.2. Objednávateľ     Matica slovenská  
   P. Mudroňa 1 
   036 01  Martin  
                                    

a) bankové spojenie:  ČSOB IBAN: SK28 7500 0000 0040 0786 8337  

 

b)  IČO:  00179027         DIČ: 2020603123 

 
c)  Osoby oprávnené konať za objednávateľa: JUDr. Marián Gešper – 
predseda MS a Mgr. Maroš Smolec – správca MS                                    

                                     
  

d)  objekt:   II. Budova Matice slovenskej, P. Mudroňa 1, Martin „archív“ 
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III. Predmet zmluvy 

 
Zhotoviteľ bude vykonávať záručný servis, pozáručný servis a kontroly na zariadení EPS               
Lites a.s. Liberec v zmysle STN 342710, EN 54 a vyhl. 726/2002 Z.z. a to nasledovne: 
 
1.Ročná kontrola zariadenia EPS. Obsahom kontroly je: 
1.1.kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky  

 EPS na náhradný napájací zdroj. 
1.2.kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a 
      doplňujúcich zariadení 

- povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia 
- utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc 
- jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora 
- napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a za- 

riadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri po- 
kojovom prúde.                                                                                                                                 

- záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mi- 
mo prevádzky. 

- prepojenia jednotlivých zariadení 
1.3.kontrola hlásičov požiaru 

- funkčných parametrov hlásičov 
- vizuálna a mechanická kontrola kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia 

1.4.vystavenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške počas prevádzky. 
- opravy prípadných zistených závad na vlastnom zariadení EPS Lites a.s. Liberec, 

ktoré vznikli pri normálnej prevádzke zariadenia, ktoré budú hradené zvlášť. 
 
2. Štvrťročná kontrola. Obsahom kontroly je:  
2.1.kontrola náhradného napájacieho zdroja 
2.2.kontrola hlásičov požiaru 

- kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a 
odstránenia povrchovej nečistoty. 

- funkčná kontrola hlásičov požiaru 
- kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru 
- kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a  

manipulácii s ionizačnými hlásičmi. 
2.3.funkčná skúška výstupov 

- ovládacích zariadení 
- zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy 
- doplňujúcich zariadení 

2.4.kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe 
 

 
3.  Okrem toho zhotoviteľ odstráni  poruchy zariadenia EPS Lites a.s. Liberec a to tak, 
že nastúpi na opravu najneskôr do 24 hodín po doručení správy na adresu REMIS 
SECURITY s.r.o., Kollárova 88, 036 01 Martin, telefónne čísla mobil 0911 609 585  prípadne 
elektronicky na remisalarms@gmail.com. Nástup na poruchu sa môže vo výnimočných 
prípadoch predĺžiť na 48 hodín a to vtedy, keď napr. náhradný diel nie je v danom čase 
v sklade na Slovensku a musí byť dovezený zo zahraničia, o čom bude objednávateľ ihneď 
informovaný. 
 

IV. Podmienky servisných služieb 
 
1. S požiarnymi hlásičmi nesmie byť bez súhlasu zhotoviteľa manipulované, takým spôso -
bom ktorý by znemožnil jeho riadnu prevádzku. 
 
2. Pred vypojením zariadenia EPS z prevádzky musí objednávateľ upovedomiť zhotoviteľa. 
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3. Objednávateľ upovedomí zhotoviteľa okamžite o každej havárii, ktorá by mohla ovplyvniť 
funkciu zariadenia. 

 
4. Prípadné väčšie závady na zariadení spôsobené inak, než prevádzkou v predpo- 
kladaných podmienkach (vyššia moc, nedodržiavanie návodov, mimoriadne opatrenia, 
neoprávnený zásah, nesprávne zaobchádzanie) zhotoviteľ odstraňuje mimo rámec servisu. 
 
5. Objednávateľ zaistí, aby výkon servisnej služby nebol sťažovaný ani zdržovaný. 
 
6. Náhradné diely pre servisné úkony počas doby platnosti tejto servisnej zmluvy za -
bezpečuje zhotoviteľ. 
 

V. Cena servisných prác 
 
1. Za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky /revízie/ 1x ročne na objekte hradí 

objednávateľ: 
                                            44ks                                              1 ks 

          pri počte hlásičov............................................a počte ústrední........................................... 
                                   308+61,6(20%DPH) = 369,6,- 
sadzbu za 1 kontrolu..................................................€ podľa zákona o cenách 18/96 Zb.                                                                          

                                                               3x 
2. Za vykonanie štvrťročnej kontroly..........ročne hradí objednávateľ: 
                                                 44ks                                                1 ks 
      pri počte hlásičov...........................................a počte ústrední............................................ 

                                52,8+10,56 (20%DPH) =  63,36,- 
sadzbu za 1 kontrolu....................................................€ podľa zákona o cenách 18/96 Zb. 
                                                       
 

3. Ceny za práce nad rámec O.P. a O.S. , prevádzkového servisu budú stanovené 
individuálne, prípadne dohodou podľa cenových ponúk, pri opravách hodinovou sadzbou 
16-€ a náklady na dopravu vo výške 0,4-€/km. 
 

5. V prípade celoštátnych zmien cenovej hladiny sa zmluvné strany dohodnú                                                     
o zodpovedajúcom dodatku k tejto zmluve. 
 
6.   V predmetnej cene je započítaná v súlade so zákonom č. 222/2004 Zb. DPH 20%.  
 
7. Uvedené ceny pre pravidelné servisné práce sú splatné na základe zhotoviteľom 

vystavenej faktúry splatnej do 14 dní od doručenia. 
Pre práce vykonané na základe objednávky, (aj ústnej) dodávateľ vystaví súpis 
vykonaných prác spolu s faktúrou, ktorá bude splatná do 14 dní od doručenia. 
 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je 
objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
  
9. Ceny dodávateľ upraví v súlade s platným cenníkom, pokiaľ by zo strany štátu došlo 

k obmedzeniu dovozu prostriedkami obchodnej politiky (najmä zmena colných sadzieb, 
dovoznej prirážky, množstevné obmedzenia a pod.) a súčasne tieto obmedzenia by mali 
vplyv na ceny výrobkov a služieb používaných dodávateľom na výkon služieb podľa tejto 
zmluvy. 
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VI. Podmienky vykonania servisných prác 
       



                                                                                      december                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. Odborná prehliadka /revízia/ bude vykonaná vždy v mesiaci ................................každého 

roka na objekte  
 

 
                                                                                 3,6,9 - tom 
2. Prevádzkový servis bude vykonaný v.......................................mesiaci každého roka. 
 

 
3. Objednávateľ zabezpečí pre pracovníkov zhotoviteľa voľný vstup do príslušných          
prevádzok, kde je namontované zariadenie EPS. V opačnom prípade je zhotoviteľ zbavený 
všetkých povinností a záruk. 

 
4.   Objednávateľ dá po dobu vykonania servisu a ďalších služieb bezplatne k dispozícii: 

- miestnosť pre servisného technika s elektrickou zásuvkou 230 V 
- u hlásičov umiestnených vyššie ako 8 m zabezpečí objednávateľ bezpečnú 

prístupovú cestu (montážnu plošinu, rebrík) 
- povolenie pre parkovanie servisných vozidiel na parkovisku i v areáli objednávateľa 
- platnú projektovú dokumentáciu 
- záznamovú knihu EPS 

 
5.  Pre celú dobu skúšok a počas vypojenia z prevádzky zariadenia EPS zaistí objednávateľ 
požiarnu bezpečnosť v areáli a podmienky bezpečnej práce servisných pracovníkov. 
 

VII. Záruka 
 
1. Pri plnení podmienok návodu k zariadeniu a podmienok tejto zmluvy zodpovedá 
zhotoviteľ za riadny chod zariadenia pre obdobie do termínu ďalšej dohodnutej prehliadky. 
 
2. Obe strany sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovať žiadne informácie tretím osobám, 
ktoré získali v súvislosti s obchodmi podľa tejto zmluvy, prípadne ktoré by mohli poškodiť 
vzájomné vzťahy oboch strán alebo jednej zo strán. 
 

VIII. Zmluvná pokuta 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade oneskoreného plnenia servisných prác uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % za každý deň omeškania z  ceny stanovenej 
dohodou uvedenej predmetnej zmluvy. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05 % za každý deň 

omeškania z faktúrovanej sumy, v prípade, že neuhradí zhotoviteľovi do 14 dní doručenú 
faktúru za dodané práce. 

 
IX. Výpovedná lehota 

 
1. Zhotoviteľ i objednávateľ sa dohodli, že sú oprávnení vypovedať túto zmluvu nasledovne: 

- 6 mesiacov vopred bez udania dôvodov 
- 1 mesiac vopred: 

a) objednávateľ môže dať zhotoviteľovi výpoveď v prípade oneskoreného plnenia 
prác a výkonov 

b) zhotoviteľ môže dať výpoveď v prípade nedostačujúcej súčinnosti objednávateľa, 
potrebnej ku kvalitnej a včasnej realizácii prác a výkonov 

c) v ostatných prípadoch hrubého porušenia práv a záväzkov, zakotvených 
v ustanoveniach tejto zmluvy 
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                                              X. Osobitné ustanovenia 

  



1.  Zmluvné strany sa dohodli na skutočnosti, že v prípade, ak objednávateľ neuhradí včas 
a v plnom rozsahu faktúrovanú cenu zhotoviteľovi v čase splatnosti faktúry, je zhotoviteľ – 
okrem uplatnenia ostatných príslušných ustanovení tejto zmluvy – oprávnený okamžite 
počnúc dňom nasledujúcim po splatnosti neuhradenej faktúry pozastaviť všetky práce 
v prospech objednávateľa vyplývajúce z tejto zmluvy – bez náhrady škody prípadne 
vzniknutej objednávateľovi. 
 
2.  Za prípadné vzniknuté škody alebo iné skutočnosti nesie zodpovednosť v plnom rozsahu 
objednávateľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady. 
 

 
3.  Podpísaním tejto zmluvy strácajú platnosť všetky skôr uzavreté zmluvy, týkajúce sa 
predmetu tejto zmluvy. 
 

XI. Platnosť zmluvy 
 

10.12.2019 
1. Zmluva platí pre dobu od.......................................................na dobu neurčitú. 
 
2. Zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, prípadne výpoveďou podľa čl. IX. 
                                                       2x 

3. Táto zmluva je vyhotovená.................z čoho každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis a pečiatka zhotoviteľa:                                              Podpis a pečiatka objednávateľa: 

 

 

 

 
 

V Martine dňa:                                                                      V  Martine dňa:2.12.2019 
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