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Rámcová dohoda č. 2020/523 

uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ:   Slovenská republika  

   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

   Kutuzovova 8 

   832 47 Bratislava 

Zastúpený:   Ing. Pavol LÍŠKA  

              riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR  

              na základe plnomocenstva ministra obrany  

              č. KaMO-1-130/2020, zo dňa 11. mája 2020 

Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, platobných, fakturačných a reklamácií: 

    Ing. Juraj Paseka, riaditeľ Správy majetku štátu 

IČO:   30 845 572 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

 IBAN  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:  Security systems s.r.o. 

  Javorová 21 

  917 05  Trnava   

konajúci prostredníctvom:  Ing. Jozef Čapkovič  

  konateľ spoločnosti 

tel.:   

     e-mail:                                  

       Osoba oprávnená konať za zhotoviteľa vo veciach objednávania, fakturačných, technických a reklamácií 

IČO:                                    44 295 588  

Bankové spojenie:  

 IBAN:    

 SWIFT:    

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 22329T 

ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Článok II. 

         Predmet rámcovej dohody 

 

Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je určenie podmienok zadávania zákaziek 

objednávateľom počas platnosti a účinnosti tejto dohody, predmetom ktorých bude Oprava integrovaného 

bezpečnostného systému C4 (ďalej aj ako „opravy“ alebo „opravy IBS C4“) zhotoviteľom v objektoch 

objednávateľa na celom území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou sú: 

- Elektrická požiarna signalizácia (ďalej len „EPS“) vrátane hlasovej signalizácie požiaru (ďalej len 

„HSP“), 

- Elektrický zabezpečovací systém (ďalej len „EZS“), 

- Systém kontroly vstupu (ďalej len „SKV“), 

- Systém bezpečnosti káblovej infraštruktúry (ďalej len „SBKI“), 

- Kamerový systém (ďalej len „CCTV“), 

- Stabilné hasiace zariadenia (ďalej len „SHZ“), 

- Perimetrický detekčný systém (ďalej len „PDS“) a s nimi súvisiace podsystémy   

- a iné s nimi súvisiace podsystémy. 

2.1 Zákazkou sa rozumie písomná objednávka objednávateľa (ďalej len „objednávka“) na vykonanie opráv, 

ktorú zhotoviteľ písomne akceptuje bez výhrad (ďalej len „akceptovaná objednávka“). Pre účely tejto 

dohody je písomne akceptovaná objednávka čiastkovou zmluvou na plnenie. Súčasťou akceptovanej 

objednávky sú  príslušné zmluvné podmienky uvedené v tejto dohode.  

2.2 Pre objekty, v ktorých sa nachádzajú bezpečnostné systémy je definovaná táto osoba:  

- správca objektu príslušného Strediska prevádzky objektov (ďalej len „SPO“), ktorý nahlasuje 

poruchu, zodpovedá za prevádzku bezpečnostných systémov a potvrdzuje výkon servisných úkonov 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa opravy IBS C4 na základe akceptovaných objednávok  

v súlade s podmienkami tejto dohody a akceptovanej objednávky a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

vykonané opravy IBS C4 prevziať a zaplatiť za ich vykonanie zhotoviteľovi cenu v súlade s článkom III. 

tejto dohody.  

2.4 Zhotoviteľ nemá právny nárok na zadávanie objednávok objednávateľom na vykonanie opráv IBS C4. 

Zadávanie objednávok na konkrétne opravy IBS C4 počas platnosti a účinnosti tejto dohody bude závisieť 

výlučne od aktuálnych potrieb objednávateľa a bude limitované výškou vyčleneného finančného limitu za 

služby a/alebo finančného limitu za tovary objednávateľa uvedených v článku III bod 3.3 tejto dohody. 

Zhotoviteľovi nevzniká žiadny finančný nárok v dôsledku nezadania objednávok zo strany objednávateľa 

na vykonanie opravy IBS C4. 

2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený v celom rozsahu, v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky, vykonávať opravy IBS C4 podľa tejto dohody po celú dobu platnosti a účinnosti tejto dohody. 

Ak zhotoviteľovi v priebehu platnosti a účinnosti tejto dohody zanikne takéto oprávnenie, je zhotoviteľ 

povinný o tejto skutočnosti  písomne informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných 

dní od zániku oprávnenia. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si obnoviť oprávnenie na vykonávanie opráv 

IBS C4 v celom rozsahu, a to najneskôr do 30 dní od zániku tohto oprávnenia, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú písomne inak z dôvodu objektívnych skutočností, nezavinených zhotoviteľom. Ak si zhotoviteľ 

v stanovenom termíne neobnoví oprávnenie v celom rozsahu, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto 

dohody. Absencia uvedenej spôsobilosti zhotoviteľa nemá vplyv na povinnosť plnenia akceptovanej 

objednávky v stanovenom termíne. 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1. Celková cena opráv IBS C4 je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

3.2. Celková cena za vykonanie opráv IBS C4 podľa akceptovanej objednávky sa vypočíta na základe 

odsúhlasenej cenovej a časovej kalkulácie ako súčet  nasledujúcich položiek: 

a)  Ceny za opravu IBS C4 vypočítanej ako súčin počtu odpracovaných hodín a jednotkovej ceny práce 

(za 1 normohodinu)  uvedenej v Prílohe č. 1 „Cenová špecifikácia“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto dohody. V dohodnutej cene jednej hodiny vykonávania opráv IBS C4 sú zahrnuté všetky náklady 

zhotoviteľa súvisiace s vykonaním opráv IBS C4 podľa podmienok tejto dohody, s výnimkou položiek 

uvedených v písm. b) až d) tohto bodu.  
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b)  Ceny náhradných dielov,  ceny spotrebného materiálu a ceny  prevádzkových kvapalín   vypočítanej 

ako súčin počtu náhradných dielov, spotrebného materiálu, objemu prevádzkových kvapalín  

a jednotkovej ceny stanovenej zhotoviteľom a odsúhlasenej objednávateľom podľa bodu 4.7 tejto 

dohody. 

c)  Ceny za dopravu vypočítanej ako súčin počtu km do miesta výjazdu a  jednotkovej ceny za dopravu (za 

1 km) uvedenej v Prílohe č. 1 tejto dohody.  

d)  Ceny vykonania diagnostiky v prípadoch, ak sa bude vykonávať, vypočítanej, ako súčin počtu 

odpracovaných hodín a jednotkovej ceny práce (za 1 normohodinu)  uvedenej v Prílohe č. 1 „Cenová 

špecifikácia“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

 

3.3 Celkový maximálny finančný limit za vykonanie opráv IBS C4 podľa tejto dohody je konečný a nesmie 

prekročiť sumu spolu vo výške:  

172 729,68 EUR bez DPH 
(slovom: stosedemdesiatdvatisícsedemstodvadsaťdeväť EUR a šesťdesiatosem centov bez DPH). 

Celkový maximálny finančný limit za opravy IBS C4 zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady 

a primeraný zisk, a to cenu práce opráv IBS C4, cenu za náhradné diely, cenu za spotrebný materiál, cenu 

za dopravu, ako aj cenu za vykonanie diagnostiky.  

Z celkového maximálneho finančného limitu  podľa tohto bodu dohody je vyčlenená:  

- suma vo výške 114 001,59 EUR bez DPH  (slovom stoštrnásťtisícjeden EUR a päťdesiatdeväť centov 

bez DPH) ako maximálny a neprekročiteľný limit na úhradu ceny za opravy IBS C4, ceny za 

diagnostiku, ceny za dopravu (ďalej ako „finančný limit za služby“) a  

- suma vo výške 58 728,09 EUR bez DPH  (slovom päťdesiatosemtisícsedemstvodvadsaťosem EUR a 0/9 

centov bez DPH) ako maximálny a neprekročiteľný limit na úhradu ceny za náhradné diely, ceny za 

spotrebný materiál, ceny za prevádzkové kvapaliny súvisiace s opravou IBS C4 (ďalej ako „finančný 

limit za tovary“) 

 

Finančný limit za služby a finančný limit za tovary sú jednotlivo každý limitom konečným         

a neprekročiteľným. Zhotoviteľ nemá nárok na vyčerpanie týchto maximálnych finančných limitov.  

3.4 Platby za vykonané opravy IBS C4 podľa akceptovanej objednávky budú realizované formou 

bezhotovostného platobného styku a bez poskytnutia preddavku na cenu. Dohodnutú cenu vrátane DPH 

objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe  faktúry, s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Na základe dohody zmluvných strán sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej 

sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

3.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o  dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem uvedených náležitostí musí  každá faktúra obsahovať: 

-     zoznam použitých náhradných dielov v originálnom vyhotovení (u tých, ktoré majú výrobné, alebo ev. 

číslo uviesť aj toto číslo) s uvedením počtu kusov a ich ceny, 

-      zoznam použitého spotrebného materiálu a ich ceny,  

-      počet odpracovaných hodín v rámci vykonanej opravy IBS C4 

-      počet km k miestu vykonania opravy IBS C4 

-      cenu za vykonanie diagnostiky, v prípade ak sa vykonávala. 

3.6 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry zhotoviteľa bude kópia akceptovanej objednávky a originál zápisu 

o odovzdaní a prevzatí služby potvrdený podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán , ktorí potvrdia  

vykonanie opráv IBA v súlade s touto dohodou a akceptovanou objednávkou. Poslednú vystavenú faktúru 

v príslušnom kalendárnom roku doručí zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr do 15. 12. príslušného 

kalendárneho roka na adresu: Úrad správy majetku štátu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ odošle faktúru objednávateľovi po vykonanej oprave IBS C4 v zmysle  akceptovanej  

objednávky najneskôr do 15 dní odo dňa vykonania opravy IBS C4 v mieste plnenia na adresu 

objednávateľa: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu Ministerstvo obrany 

Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.  

3.7 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to najneskôr     

v deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry podľa predchádzajúcej vety prestáva plynúť lehota jej 

splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia  novej faktúry. 
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Článok IV.  

Objednávky 

 

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať diagnostiku do 12 hodín od nahlásenia poruchy na zariadení IBS C4, pričom 

presný čas obhliadky si dohodne so správcom objektu. Po vykonaní diagnostiky zhotoviteľ doručí e-mailom 

správcovi objektu SPO a poverenej osobe Úradu správy majetku štátu cenovú a časovú kalkuláciu opravy,   

najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od vykonania diagnostiky. Po vykonanej diagnostike správca 

objektu potvrdí zhotoviteľovi servisný list. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diagnostiky bude vo výške 

preukázateľných a oprávnených nákladov zhotoviteľa spojených s jej vykonaním. Ak objednávateľ súhlasí 

s cenovou a časovou kalkuláciou na požadovanú opravu vyhotoví písomnú objednávku. 

4.2 Na výkon opravy zhotoviteľ nastúpi ihneď po akceptovaní objednávky e-mailom a dohode termínu so 

správcom objektu. Po vykonaní opravy je správca objektu, alebo vedúci SPO povinný podpísať výkon prác 

na servisnom liste. Tento dokument musí byť riadne vyplnený a podpísaný aj servisným technikom 

zhotoviteľa. 

4.3 Ak objednávateľ nesúhlasí s predloženou cenovou a časovou kalkuláciou, nevystaví objednávku a oznámi 

túto skutočnosť e-mailom zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní odo dňa jej doručenia. V takomto prípade je  

objednávateľ povinný uhradiť cenu za vykonanie diagnostiky, ktorú objednávateľ uhradí na základe 

doručenej faktúry v súlade s podmienkami tejto dohody. 

4.4 Povinné náležitosti cenovej a časovej kalkulácie : 

- špecifikácia opravy IBS C4, 

- jednotková cena práce a (počet  normohodín), 

-    rozpis priamo súvisiacich čiastkových úkonov týkajúcich sa opravy, 

-    počet a jednotková cena za náhradné diely (rozpísať samostatne každý náhradný diel), 

-    spôsob opravy/výmena náhradného dielu, 

- jednotková cena a množstvo spotrebného materiálu podľa jednotlivých položiek (spotrebný materiál),       

- cena za vykonanie diagnostiky a množstvo času potrebného na vykonanie diagnostiky, v prípade ak sa    

vykonávala, 

- dopravné náklady z a do miesta vykonania opravy IBS C4, 

-    celkovú cenu bez DPH a s DPH za prácu spolu, 

-    cenu bez DPH a s DPH za náhradné diely spolu, 

-    celkovú cenu bez DPH a s DPH za dopravu, 

- celkovú cenu za opravu vrátane DPH, 

- miesto a termín vykonania opravy. 

4.5 Opravy IBS C4 podľa tejto dohody budú vykonávané na základe písomných objednávok vystavených 

v súlade s odsúhlasenou cenovou a časovou kalkuláciou a ich písomnom akceptovaní zo strany zhotoviteľa. 

Objednávateľ zašle zhotoviteľovi písomnú objednávku (sken) e-mailom vo forme „pdf“ na 

adresu:xxxxxxx. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne takúto objednávku písomne  potvrdiť  bez výhrad,  

najneskôr do 2 pracovných dní a písomne oznámiť (doručiť e-mailom) objednávateľovi  jej akceptovanie. 

Ak dôjde k zmene e-mailovej adresy, je zhotoviteľ povinný oznámiť takúto zmenu na e-mailové adresy 

uvedené v prílohe č. 4 tejto dohody, a to do 24 hodín od jej zmeny. 

4.6 Objednávateľ v objednávke v súlade s odsúhlasenou cenovou a časovou kalkuláciou uvedie : 

- špecifikáciu opravy IBS C4,  

- cenu s DPH spolu za prácu, dopravné náklady, za vykonanie diagnostiky, v prípade ak sa vykonával, 

- cenu s DPH  spolu za prácu, dopravné náklady, náhradné diely, spotrebný materiál, celkovú cenu 

vykonanej opravy IBS C4 vrátane DPH,    

- miesto a termín vykonania opravy IBS C4 

- identifikácia osôb oprávnených na odovzdanie a prevzatie za objednávateľa a zhotoviteľa. 

4.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak s opravou IBS C4 podľa  tejto dohody bude súvisieť aj 

potreba použitia nových náhradných dielov/spotrebného materiálu, (na účely tohto ustanovenia dohody 

ďalej spolu len „náhradný diel/materiál) vykonať prieskum trhu s cieľom posúdenia, či je dodanie nového 

náhradného dielu/materiálu z hľadiska jeho ceny hospodárne a efektívne. Okrem prieskumu trhu podľa 

predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený preveriť hospodárnosť a efektívnosť zhotoviteľom 

stanovenej ceny náhradného dielu/materiálu napr. aj porovnaním predchádzajúcich uhradených faktúr 

zhotoviteľa a to aj porovnaním cien druhovo a/alebo typovo obdobných náhradných dielov/materiálu, ako 

aj porovnaním s cenníkom zhotoviteľa, prípadne preveriť iným vhodným spôsobom. V prípade, ak 

objednávateľ prieskumom trhu, resp. iným spôsobom podľa tejto dohody zistí, že na trhu je možné obstarať 

rovnaký ako zhotoviteľom navrhovaný nový náhradný diel/materiál za výhodnejších cenových podmienok, 
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ako je cena nového náhradného dielu/materiálu uvedená v cenovej kalkulácií, alebo rovnaký, resp. 

obdobný, náhradný diel  a materiál už bol zo strany zhotoviteľa dodaný za iných výhodnejších cenových 

podmienok, navrhne zhotoviteľovi cenu nového náhradného dielu/materiálu za najnižšiu cenu zistenú 

prieskumom trhu, resp. zistenú iným spôsobom podľa tejto dohody, ktorú je zhotoviteľ povinný akceptovať, 

ibaže zhotoviteľ preukáže technickú  inkompatibilitu. Po akceptácií ceny náhradného dielu/materiálu 

zistenej prieskumom trhu, resp. iným spôsobom podľa tejto dohody, objednávateľ schváli cenovú 

kalkuláciu. Cenová kalkulácia v rozsahu ako bola schválená podľa tohto bodu, sa považuje za súčasť 

akceptovanej objednávky a bude prílohou faktúry vystavenej zhotoviteľom. Po písomnom schválení 

cenovej kalkulácie podľa tohto ustanovenia  objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v oprave 

IBS C4 dodaním nového náhradného dielu/materiálu. 

4.8 Ak zhotoviteľ zistí potrebu  vykonania ďalších prác vrátane  použitia náhradných dielov a materiálu nad 

rámec akceptovanej objednávky, je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať objednávateľa 

a vyžiadať si jeho písomný súhlas (e-mailom ešte pred začatím takejto opravy zariadenia IBS C4). 

Zhotoviteľ zároveň vyhotoví predbežnú cenovú a časovú kalkuláciu nad rámec akceptovanej objednávky a 

odošle ju obratom objednávateľovi e-mailom na adresu, z ktorej prijal pôvodnú objednávku. 

Ak objednávateľ súhlasí s predbežnou cenovou kalkuláciou, vyhotoví novú objednávku nad rámec 

pôvodnej akceptovanej objednávky a odošle ju zhotoviteľovi na akceptáciu v súlade s bodom 4.1 tejto 

dohody. Bez novej akceptovanej  objednávky  nie je zhotoviteľ oprávnený takúto opravu IBS C4 vykonať. 

 

Článok V. 

Miesto, spôsob a čas plnenia 

 

5.1 Miestom plnenia sú organizačné zložky, útvary a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

a Ozbrojených síl Slovenskej republiky po celom území Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 4 tejto 

dohody „Objekty SPO a zoznam oprávnených osôb zhotoviteľa“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

dohody. Konkrétne miesto poskytnutia služby bude uvedené v príslušnej objednávke. Poskytnutie služieb 

môže byť vykonané aj v iných miestach, ako sú miesta poskytnutia služieb zmluvne dohodnuté v tejto 

dohode, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodnú. Takáto zmena miesta poskytnutia služby musí byť 

vykonaná formou písomného dodatku k dohode na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán. 

5.2 Termín plnenia bude určený v jednotlivých objednávkach.  

5.3 Dĺžka trvania servisného zásahu pri poskytovaní opravy IBS C4 v každom jednotlivom prípade bude 

závisieť od zložitosti opráv IBS C4, ktoré bude nevyhnutné poskytnúť za účelom splnenia dohody, t. j. 

poskytnutia služieb riadne a včas, pričom dĺžka trvania v každom jednotlivom prípade nebude trvať dlhšie 

ako je 5 pracovných dní od akceptovania objednávky zhotoviteľom. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže začať vykonávať opravy IBS C4 v mieste plnenia na základe 

preberacieho zápisu „Protokol o odovzdaní IBS C4 za účelom opravy“, podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. Protokol o odovzdaní IBS C4 za účelom opravy bude obsahovať najmä dátum opravy, označenie 

vojenského útvaru (miesto dislokácie) objednávateľa, v ktorom sa zariadenie nachádza, požadovaný 

(predpokladaný) termín vykonania servisných úkonov, identifikácia (číslo) zariadenia, na ktorom sa má 

vykonať servisný úkon, identifikácia vady, rozsahu opráv (ak je možná jej identifikácia resp. špecifikácia 

alebo popis prejavu vady), meno kontaktnej osoby objednávateľa, cena a čas vykonania servisných úkonov, 

číslo tejto dohody. 

5.5 Riadne vykonanie opravy  bude potvrdené podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí zariadenia po 

vykonaní opravy“ oboma zmluvnými stranami. Zápis o odovzdaní a prevzatí zariadenia po vykonaní 

opravy musí obsahovať: identifikáciu IBS C4, špecifikáciu vykonanej opravy, záznam o vykonaní funkčnej 

skúšky, stav zariadenia bez zjavných vád (resp. s vadami alebo sa preberanie preruší do odstránenia 

zistených vád), miesto a dátum odovzdania a prevzatia IBS C4, meno, priezvisko a podpis oprávnených 

osôb  zmluvných strán.  

5.6 Opravy IBS C4 sa budú považovať za riadne vykonané až úspešným vykonaním funkčnej skúšky v mieste 

plnenia za prítomnosti oboch zmluvných strán.  

5.7 Zmluvné strany sú povinné pred protokolárnym prevzatím IBS C4 v zmysle bodov 5.5. a 5.6. tejto dohody 

skontrolovať, či rozsah vykonanej opravy bol vykonaný v súlade s akceptovanou objednávkou príp. podľa 

čl. IV. bodu 4.8 tejto dohody a  zároveň skontrolovať aj kompletnosť príslušenstva opravovaného IBS 

C4 a vo vzájomnej súčinnosti vykonať jej funkčnú skúšku. 

5.8 Odovzdanie nefunkčného IBS C4 za účelom vykonania opravy a jeho prevzatie po riadne vykonanej oprave  

vykonajú za objednávateľa oprávnené osoby príslušného SPO uvedené v akceptovanej objednávke. 
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5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravy riadne, s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, v súlade 

s technickou dokumentáciou a platnými predpismi podľa podmienok stanovených v tejto dohode 

a akceptovanej objednávke. Pri realizácii bude dodržiavať predpisy v zmysle platnej legislatívy a to najmä:  
- vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s  technickými zariadeniami 

tlakovými, plynovými, zdvíhacími a elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 

považujú za vyhradené technické zariadenia, 

- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti 

elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenie jej pravidelnej 

kontroly, 

- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach 

stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich 

prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly   

- zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (BOZP) v znení neskorších predpisov,  

- zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,  

- vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení 

neskorších predpisov, prípadne ďalších právnych a technických noriem, ktoré majú priamy súvis 

s vykonaním predmetu obstarania a zaistením Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 

požiarmi na konkrétnom mieste (v konkrétnom priestore) vykonania predmetu obstarania. 
 

5.10 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi vykonanie opravy a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. 

Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu vykonávanej (prebiehajúcej) opravy a zhotoviteľ je povinný 

strpieť kontrolu, a to v ktorejkoľvek fáze vykonávania opravy.  
 

5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi umožní vymenené náhradné diely/spotrebný materiál 

skontrolovať až do doby odovzdania IBS C4 po vykonanej oprave objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vykonať alebo zabezpečiť likvidáciu vymenených náhradných dielov, spotrebného materiálu 

a prevádzkových a/alebo konzervačných kvapalín na vlastné náklady a zodpovednosť o čom predloží 

objednávateľovi doklad. 
 

5.12 Pokiaľ bude objednávateľ požadovať použitie vlastných náhradných dielov na zabezpečenie opravy, 

zhotoviteľ ich použije prednostne. Inak je zhotoviteľ  povinný použiť len nové, nepoužité originálne 

náhradné diely na všetky typy IBS C4, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú  písomne 

inak. Zhotoviteľ je v zmysle § 551 Obchodného zákonníka povinný upozorniť objednávateľa bez 

zbytočného odkladu na nevhodnú povahu náhradných dielov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov 

daných mu objednávateľom na vykonanie opravy, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti.   
 

5.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate alebo k neoprávnenému nakladaniu            

s IBS C4, ktoré mu bude odovzdané za účelom vykonania opráv. Akúkoľvek inú manipuláciu s IBS C4, 

ako aj odovzdávanie tretím osobám, ktorá nesúvisí s vykonávaním opravy je zhotoviteľ oprávnený vykonať 

len na základe vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. 

 

Článok VI.  

Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie 

 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky opravy IBS C4 vykonané v zmysle tejto dohody, budú vykonávané 

riadne, na najvyššej odbornej úrovni, v  rozsahu, kvalite a podľa podmienok tejto dohody a  akceptovanej 

objednávky. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na vykonané práce/servisné úkony v rámci opráv 

IBS C4 6 mesiacov  a na náhradné diely  24 mesiacov alebo po dobu stanovenú  výrobcom, ak je táto doba 

dlhšia ako 24 mesiacov, na prípadné stavebné práce 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 

prevzatia opravy IBS C4 (dňom podpísania  zápisu v zmysle bodu 5.5 tejto dohody) objednávateľom. 

6.2 V prípade zistenia vady na IBS C4 súvisiacej s vykonanou opravou IBS C4 je objednávateľ povinný vadu  

písomne oznámiť zhotoviteľovi najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby, a to e-mailom alebo 

poštovou zásielkou. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 562 Obchodného zákonníka. 

6.3 Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať:  

- identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa,  

- číslo tejto dohody a akceptovanej objednávky, na základe ktorej bola oprava IBS C4 vykonaná, 
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-    opis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje, dátum zistenia vady, 

-    identifikáciu nároku objednávateľa na odstránenie vád, 

-    meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby objednávateľa. 

6.4 Vady súvisiace s vykonanými opravami IBS C4 sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady na 

základe písomnej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady najneskôr do 30 dní odo 

dňa doručenia oznámenia vady zhotoviteľovi. Táto lehota môže byť v odôvodnených objektívnych prípadoch 

(nezapríčinených zhotoviteľom) predĺžená na základe písomnej dohody zhotoviteľa a objednávateľa. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie vád pracovníkmi, ktorí sú odborne spôsobilí. 

6.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať opravy IBS C4, v prípade jeho poškodenia zhotoviteľom. 

6.6 Záruka sa nevzťahuje na vady nesúvisiace s vykonanými opravami IBS C4 podľa tejto dohody  a príslušnej 

akceptovanej objednávky a na vady vzniknuté preukázateľne bežným opotrebením súvisiacim s riadnym 

používaním IBS C4. 

6.7 Nároky objednávateľa z vád budú uplatňované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 

Článok VII. 

Sankcie 
 

7.1 Ak zhotoviteľ nevykoná opravy IBS C4 riadne a včas podľa podmienok tejto dohody a/alebo akceptovanej 

objednávky uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny opráv/údržby dohodnutej 

v príslušnej akceptovanej objednávke, a to za každý deň omeškania. Ak dôjde k omeškaniu zhotoviteľa 

s vykonaním opravy/údržby z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného 

zákonníka, objednávateľ neuplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu po dobu trvania vyššej moci. 

7.2 Ak zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 0,03 % z ceny opráv/údržby dohodnutej v príslušnej akceptovanej objednávke, minimálne však 10 

€, za každý deň omeškania. 

7.3 Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 4.1, 4.2, a/alebo 4.5 tejto dohody, uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý deň omeškania.  
7.4 Ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry za vykonanú opravu/údržbu, je zhotoviteľ oprávnený si 

od objednávateľa nárokovať zaplatenie úroku z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

7.5 Dohodnuté sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.  

7.6 Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Základom pre 

výpočet zmluvných pokút je cena s DPH. 

7.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za škody spôsobené na majetku Slovenskej republiky v správe objednávateľa pri 

vykonávaní servisných úkonov pri poskytovaní opráv/údržby podľa tejto dohody a/alebo objednávky. 

Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní servisných úkonov pri poskytovaní opráv/údržby zabezpečiť, aby 

nedošlo k poškodeniu, strate, zničeniu alebo zmenšeniu vecí, ktoré od objednávateľa prevzal na účely tejto 

dohody. 

 

Článok VIII. 

Predčasné ukončenie dohody a akceptovanej objednávky 

 

8.1 Od tejto dohody  a/alebo akceptovanej objednávky môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť v súlade 

s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

8.2 Za podstatné porušenie tejto dohody a/alebo akceptovanej objednávky budú zmluvné strany považovať: 

        a) na strane zhotoviteľa:  

- nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať opravu IBS C4 v rozsahu, kvalite a termíne dohodnutom v  

akceptovanej objednávke a/alebo v súlade s podmienkami tejto  dohody, 

- neodstránenie vád v dohodnutej lehote na vybavenie reklamácie, 

- stratu oprávnenia a spôsobilosti vykonávať opravy, 

- zánik platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti, 

- opakovaná reklamácia  toho istého zariadenia IBS C4 podľa tej istej akceptovanej objednávky, 

   b) na strane objednávateľa: 

-    omeškanie s úhradou faktúry viac ako 30 dní.     

        Za podstatné porušenie tejto dohody budú zmluvné strany považovať aj: neakceptovanie objednávky      

zhotoviteľom podľa bodu 4.5 tejto  dohody. 
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8.3 Odstúpenie od tejto dohody a/alebo akceptovanej objednávky musí byť druhej strane oznámené písomne, 

inak je neplatné. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od dohody a/alebo 

akceptovanej objednávky odstupuje. Odstúpenie od tejto dohody a/alebo akceptovanej objednávky je účinné 

dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.  

8.4 Zmluvné strany môžu túto  rámcovú dohodu ukončiť aj písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

bezprostredne  nasledujúcim po doručení výpovede. 

 

Článok IX. 

Spôsobilosť vykonávať opravy 

 

9.1 Zhotoviteľ musí byť držiteľom všetkých požadovaných oprávnení, ktoré vyžadujú osobitné predpisy na 

vykonávanie opráv IBS C4 a to počas celej doby trvania tejto dohody. 

9.2 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia a iné osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy musia byť 

počas celej doby plnenia predmetu zmluvy držiteľmi platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 

vydaného NBÚ podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa musí 

obsahovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami minimálne stupňa utajenia 

VYHRADENÉ. So zhotoviteľom bude uzatvorená pri plnení predmetu rámcovej dohody za účelom 

postúpenia utajovaných skutočností a zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností v zákonom 

požadovanom rozsahu zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ďalej len „ZoPUS“), v 

ktorej príslušný zamestnanec podnikateľa, ktorý sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, musí 

byť oprávnenou osobou pre príslušný stupeň utajenia. 

 

Článok X. 

Subdodávatelia 

 

10.1 Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto dohody nemá subdodávateľov.  

10.2 Pre účely tejto dohody sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie 

so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t.j. za subdodávateľa je 

považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení dohody a objednávky, t.j. hospodársky subjekt bude 

plniť časť záväzku zhotoviteľa a to na základe zmluvy so subdodávateľom.       

10.3 V prípade, ak sa zhotoviteľ počas platnosti a účinnosti tejto dohody rozhodne zadať časť zákazky 

subdodávateľovi/om, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi písomne, a to bezodkladne, najneskôr však 

10 pracovných dní pred dňom, kedy má subdodávateľ začať realizovať časť plnenia podľa akceptovanej 

objednávky s nasledujúcimi údajmi:   

a) Podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi. 

b) Predmet subdodávky. 

c) Informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto 

podnikania  a IČO subdodávateľa.  

d) Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia. 

e) Informáciu o skutočnosti, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia dohody 

bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). Objednávateľ si splnenie týchto podmienok podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. u navrhovaného subdodávateľa overí u príslušných orgánoch verejnej správy 

resp. v príslušných registroch, prípadne si vyžiada relevantné doklady od zhotoviteľa resp. 

navrhovaného subdodávateľa. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať tieto 

podmienky, objednávateľ  nebude akceptovať tohto subdodávateľa.  

f) V prípade, ak navrhovaný subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), informáciu o skutočnosti, že navrhovaný 

subdodávateľ spĺňa alebo bude najneskôr v čase plnenia spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto 

zákona u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný 



       Rámcová dohoda č. 2020/523     9 

subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto 

subdodávateľa. 

10.4 Subdodávateľ plniaci časť predmetu zmluvy musí byť počas celej doby plnenia predmetu zmluvy 

držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného NBÚ podľa zákona č. 215/2004 Z. 

z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie o priemyselnej 

bezpečnosti podnikateľa musí obsahovať oprávnenie na oboznamovanie  sa s utajovanými skutočnosťami 

minimálne stupňa utajenia VYHRADENÉ. So subdodávateľom bude uzatvorená pri plnení predmetu tejto 

zmluvy za  účelom postúpenia utajovaných skutočností a zabezpečenia ochrany utajovaných skutočností 

v zákonom požadovanom rozsahu zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ďalej len 

„ZoPUS“). Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa tohto bodu, objednávateľ nebude 

akceptovať tohto subdodávateľa. 
10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že údaje o všetkých nových subdodávateľoch, ktorých objednávateľ 

akceptoval, v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa, údaje 

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia,  budú doplnené do Prílohy č. 2 tejto dohody formou písomného dodatku k tejto dohode. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených v bode 

10.3 tohto článku u subdodávateľoch, ak dôjde k takejto zmene počas trvania tejto dohody. Zhotoviteľ je 

povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu údajov o subdodávateľoch a to najneskôr desať 

pracovných dní pred dňom, v ktorom má zmena týkajúca sa subdodávateľov nastať, ak sa nedohodnú 

písomne inak. 

10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto dohody tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto dohody 

realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok 

činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.  

 

Článok XI. 

Doručovanie 

11.1 Doručením formou poštovej zásielky alebo iným doručovateľom sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou 

stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako 

doporučená zásielka sa považuje takisto deň, 

a)  kedy adresát odmietol zásielku prevziať, alebo v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta alebo 

b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát    

je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

11.2 Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú e-

mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala.  

11.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu 

elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny.  

11.4 Komunikácia medzi stranami dohody bude prebiehať prostredníctvom oprávnených/zodpovedných osôb 

uvedených v tejto dohode, prípadne nimi písomne poverených osôb. V prípade personálnych zmien sú 

zmluvné strany povinné  bezodkladne písomne  poskytnúť druhej zmluvnej strane  aktuálny zoznam týchto 

osôb a ich kontaktné údaje.  

 

Článok XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

12.1. Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadné organizačné zmeny, zmeny v názve alebo označení zmluvnej 

strany, resp. jej organizačných zložiek (útvarov a zariadení), zmeny oprávnených osôb, zmeny adresy na 

doručovanie a elektronickej adresy (e-mailu) nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu druhej zmluvnej 

strany, a preto nebudú predmetom dodatku k tejto dohode. Vyžaduje sa však ich bezodkladné písomné 

oznámenie  (emailom, poštou alebo iným doručovateľom) druhej zmluvnej strane, a to najneskôr v lehote 

do 3 pracovných dní od ich zmeny, ak nie je v tejto dohode uvedené inak.  

12.2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu odo dňa  nadobudnutia jej účinnosti do 31.12.2020. Pred uplynutím doby, 

na ktorú je táto  dohoda uzavretá, platnosť a účinnosť dohody skončí vyčerpaním celkového maximálneho  

finančného limitu stanoveného v čl. III. bod 3.3. tejto dohody. Zánik tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu 

však nemá vplyv na už riadne akceptované objednávky  zadané počas platnosti a účinnosti tejto dohody, 

pričom takéto objednávky sa  spravujú ustanoveniami tejto dohody (ustanovenia tejto dohody sa stanú 

súčasťou objednávky v čase  akceptácii objednávky).  
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12.3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník. 

12.4. Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe    

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. 

12.5. Táto dohoda sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 343/2015 Z. z., Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

12.6. Na právne vzťahy, majúce povahu diela sa primerane použijú ustanovenia zmluvy o dielo podľa § 536 a 

nasl. Obchodného zákonníka a na právne vzťahy majúce povahu kúpy sa primerane použijú ustanovenia 

kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a na právne vzťahy majúce charakter kontrolnej 

činnosti sa primerane použijú ustanovenia zmluvy o kontrolnej činnosti podľa §591 a nasl. Obchodného 

zákonníka.   

12.7. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody a/alebo z akceptovaných objednávok budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany sa 

dohodli na právomoci  súdov Slovenskej republiky. 

12.8. Jednotlivé ustanovenia tejto dohody môžu byť menené a dopĺňané iba formou písomných, očíslovaných            

a podpísaných dodatkov k tejto dohode. 

12.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto dohodu uzatvoriť, pred jej podpísaním si ju riadne prečítali, 

jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, a bola uzavretá na základe ich slobodnej vôle, čo potvrdzujú 

svojím podpisom. 

12.10. Táto dohoda, vrátane všetkých príloh, sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ dostane 

jedno vyhotovenie a objednávateľ štyri vyhotovenia. 

 

          Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

          Príloha č.1 – Cenová špecifikácia      1 list 

          Príloha č.2 – Údaje o subdodávateľoch                 1 list 

          Príloha č.3 – Zoznam miest plnenia      4 listy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  ......................, dňa      V Bratislave, dňa 

 

 

     Za zhotoviteľa                                     Za objednávateľa   

          

 

 

                          .....................................                                                    ............................................... 

          Ing. Jozef Čapkovič                                              Ing. Pavol LÍŠKA  
           konateľ spoločnosti                                                                                       riaditeľ  
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                                                                                                                               Príloha  č. 1 

k RD č. 2020/523 

                                                                                                                                   Počet listov: 1 

 

 

Cenová špecifikácia 
 

Názov zákazky:   

„Oprava integrovaného bezpečnostného systému C4“ 
 

 

Uchádzač: Security systems s.r.o. 

Adresa, sídlo:  Javorová 21, Trnava 

IČO:   44295588 

IČ DPH:  SK2022657208 

IBAN:    

e-mail:    

 

Cena za opravu a údržbu: 

 

Druh činnosti Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

Cena za opravu a údržbu , €/1 normohodina  18,50 EUR 3,70 EUR 22,20 EUR 

„V cene normohodiny je zahrnutý výlučne čas zhotoviteľa vynaložený na prácu a činnosti spojené s 

opravou a údržbou, nie čas strávený dopravou do/z miesta plnenia..“ 

 

Cena za dopravu: 

 

Druh činnosti Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

Výjazd servisnej skupiny , €/1 km 0,42 EUR 0,08 EUR 0,50 EUR 

„V cene za 1 km dopravy sú zahrnuté akékoľvek náklady zhotoviteľa súvisiace s dopravou servisnej 

skupiny do/z miesta plnenia.“ 

 

V ......................... dňa .......................... 
           

 

                                                                                                     ........ ................................................ 

podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača 

s uvedením mena, priezviska, titulu1 
 

 

Ja, osoba oprávnená konať za uchádzača svojím podpisom potvrdzujem, že cenové návrhy sú stanovené 

v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vychádzajú zo súčasných 

trhových podmienok a cien a zahŕňajú všetky náklady, ktoré som pri vynaložení maximálnej odbornej 

starostlivosti považoval za nevyhnutné pre riadne plnenie v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa vo Výzve 

na predkladanie ponúk. 

                                                           
1 v prípade zastúpenia uchádzača osobou oprávnenou konať za uchádzača na základe splnomocnenia oprávnenej 

osoby v zmysle príslušných registrov, požaduje sa ako súčasť tohto dokumentu bude aj toto splnomocnenie. 
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                                                                                                                              Príloha č. 2 

k RD č. 2020/523 

                                                        Počet listov: 1 

     

                                                                                                                                                                                                                                           

Údaje o subdodávateľoch 

 

Subdodávateľ č.1:  

Údaje o subdodávateľovi:  

 

Obchodné meno alebo názov:  

Sídlo alebo miesto podnikania :  

IČO :  

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:  

 

Meno:  

Priezvisko:  

Adresa pobytu: 

Dátum narodenia:  

Predmet prác: 

Podiel na celkovom obrate diela (%) 

 

(v prípade viacerých subdodávateľov sa údaje doplnia aj o týchto subdodávateľoch v rozsahu uvedenom 

vyššie - ako u subdodávateľa č.1)   
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                                                                                                                                        Príloha č. 3 

k RD č. 2020/523 

                                                                                                                                   Počet listov: 4 

 

 

ZOZNAM MIEST PLNENIA 

 

 

SPO adresa kontaktná osoba e-mail telefón 

BRATISLAVA 

 
 

HLOHOVEC 
  

NITRA 
  

Z. KOSTOĽANY 
  

TRENČÍN 
  

MARTIN 
  

ZVOLEN 
  

ROŽŇAVA 
  

PREŠOV 
  

MICHALOVCE 
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Názov objektu – lokalita, (názvy budov) Správca objektu 

Telefonický 
 kontakt

Bratislava   

  

  

   

   

   

   

   

   

-    

   

   

   

   

Hlohovec    

   

    

   

   

   

   

   

Nitra    

    

    

     

Zemianske     

Kostoľany 
 

  

    

    

Trenčín    
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SPO  Názov objektu – lokalita, (názvy budov) Správca objektu Telefonický 
kontakt 

Martin    

   

   

    

    

    

   

   

  

  

  

Zvolen   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

 
 

  

   

   

   

   

Rožňava   

   

   

    

Prešov    

  

   

   

   

  

  

   

    

    

    

SPO  Názov objektu – lokalita, (názvy budov) Správca objektu Telefonický 
kontakt 
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Michalovce   

   

   

   

   


