
Rámcová dohoda 
č. 17/12/2020 

Kontroly akcieschopnosti elektrickej požiarnej sign alizácie a hlasovej signalizácie požiarov 
 

uzatvorená pod ľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „dohoda“) 

 
 
   
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :        Žilinská univerzita v Žiline 

  
Sídlo :  
Zastúpený :  
IČO :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie : 
Osoba zodpovedná za 
plnenie zmluvy: 
IBAN :  
Právna forma :   

Univerzitná 8215/1,010 26 Žilina  
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor  
00397 563 
pre danú činnosť podľa predmetu  tejto dohody neplatca DPH   
Štátna pokladnica  
technik požiarnej ochrany 
 
SK36 0200 0000 0070 0007 2102 
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zák.č.131/2002 Z. z.  

 o vysokých školách ako verejná vysoká škola  
(ďalej len „objednávateľ") 

 
 

Dodávateľ :         ELKO SERVIS s.r.o 
  
Sídlo :  
Zastúpený :                         
 
IČO :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :                  
Číslo účtu :  
Kontaktná osoba :  
Číslo telefónu :  
Číslo faxu / mail :  
Právna forma :   

Šoltésovej č. 7, 040 01 Košice 
Ladislav EGL – konateľ,  
Ing. Lenka Eglová - konateľ 
46 216 707 
SK 2023293932 
TATRABANKA Košice  
2925901440/1100 
Ing. Lenka Eglová 
0907 945 916, 0905 625 023 
055/633 9712 
Spoločnosť s ručením obmedzeným  

(ďalej len „dodávateľ“) 
 

Článok II 
Predmet dohody  

1. Predmetom dohody je záväzok dodávateľa vykonávať kontroly akcieschopnosti elektrickej 
požiarnej signalizácie (ďalej EPS), zariadenia hlasovej signalizácie požiaru (ďalej HSP)  
a spolupracujúcich zariadení v požadovanom rozsahu, osobou s odbornou spôsobilosťou, 
v súlade s platnými právnymi, technickými  predpismi  a usmerneniami MV SR súvisiacimi 
s predmetom zákazky (ďalej kontroly). 

2. Kontroly a skúšky , zaškolenia obsluhy uvádzaných zariadení vykonávať do predpísanej 
dokumentácie osobou s odbornou spôsobilosťou.  

3. Rozsah, čas a spôsob plnenia predmetu dohody musí byť vopred odsúhlasený kontaktnou  
osobou. Predmet dohody sa skladá z položiek a množstva uvedeného v prílohe, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje po dobu trvania tejto dohody vykonávať pre objednávateľa práce a 
služby vymedzené touto dohodou a objednávateľ sa zaväzuje za tieto práce a služby 
zaplatiť cenu dohodnutú v článku III. tejto dohody. 



 
Článok III 

Cena a platobné podmienky 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonanie služby dohodnutú cenu 

podľa ustanovení tejto zmluvy.   
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť vyúčtovanú sumu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. 

Doba splatnosti faktúr je v lehote 30 dní odo dňa doručenia.  
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
4. Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním predmetu dohody, najmä 

vykonávanie   2 ročných, 6 štvrťročných, 16  mesačných kontrol  zariadení EPS, HSP 
a zariadení spolupracujúcich, predpísané záznamy o kontrolách, zaškolenie 
zamestnancov obsluhujúcich, kontrolujúcich uvedené zariadenia.  

5. Maximálna cena počas platnosti dohody  je  34.833,40 € bez DPH.   
6. Cena dohodnutých činností  musí byť v súlade s predloženou cenovou ponukou.  

 
 
 

Článok IV 
Sankcie v prípade neplnenia ustanovení dohody 

1. V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu dohody je dodávateľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty služby, s plnením 
ktorej je   v omeškaní, a to za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej ceny za poskytnuté služby 
je dodávateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05%   z 
fakturovanej ceny za každý deň omeškania, počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti 
faktúry.  

 
Článok V 

Podmienky plnenia 
1. Dodávateľ je povinný vykonávať odborné kontroly elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej 

EPS), zariadenia hlasovej signalizácie požiaru (ďalej HSP), a zariadení spolupracujúcich 
v požadovanom rozsahu, osobou s odbornou spôsobilosťou, v súlade s platnými právnymi, 
technickými  predpismi  a usmerneniami MV SR súvisiacimi s predmetom. 

2. Mesačné, štvrťročné, polročné a ročné odborné kontroly, odborné prehliadky a skúšky  
(ďalej kontroly) a záznamy v požadovanom rozsahu budú vykonávané osobou s odbornou 
spôsobilosťou – platným  oprávnením, v súlade s vyhl. MV SR č. 726/2002 Z. z, zákonom 
č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ďalšími platnými právnymi, technickými 
predpismi a usmerneniami MV SR súvisiacimi s predmetom zákazky do predpísanej 
dokumentácie aj v elektronickej forme v zmysle vyššie uvedených predpisov a požiadaviek 
kontaktnej osoby. 

3. Kontroly sa budú uskutočňovať v čase podľa potreby objednávateľa, a ak to bude  
nevyhnutné, aj v mimopracovnom čase bez následného navýšenia ceny. 

4. Kontroly sa budú uskutočňovať iba v rozsahu vopred odsúhlasenom kontaktnou osobou. 
5. Dodávateľ vopred  ohlási príchod svojich zamestnancov na vykonanie objednanej služby 

zodpovednému zamestnancovi príslušného pracoviska a kontaktnej osobe. 
6. Ak pri kontrole zariadenia budú zistené nedostatky narúšajúce bezporuchový chod 

uvedených zariadení, dodávateľ  predloží objednávateľovi technický alebo organizačný 
návrh  spôsobu nápravy. 

7. Zaškolenie - poučenie zamestnancov obsluhujúcich uvedené zariadenia sa bude 
preukázateľne vykonávať podľa požiadaviek kontaktnej osoby objednávateľa pri nástupe 
alebo zmene obsluhy zariadenia  a po každej zmene, úprave zariadenia alebo jeho časti. 

8. Dodávateľ je povinný spolupracovať s ďalšími subjektmi s odbornou spôsobilosťou, ak to 
bude nevyhnutné pre správnu funkčnosť zariadení. 



9. Dodávateľ predloží scany dokladov a osobitné oprávnenia poskytovať požadovanú službu  
vykonávať kontroly zariadení EPS, HSP v súlade s platnými právnymi, technickými 
predpismi  a usmerneniami MV SR súvisiacimi s predmetom zákazky. 

10. Dodávateľ zodpovedá za ochranu pred požiarmi, za bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci svojich zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s predmetom plnenia 
v priestoroch objednávateľa. 

11. Objednávateľ poskytne súčinnosť a predloží dodávateľovi k danej problematike všetky 
jestvujúce podklady na ďalšie finálne spracovanie. 

12. Objednávateľ ustanovuje za kontaktnú osobu technika požiarnej ochrany. 
13. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať splnenie a kvalitu vykonávaných služieb počas ich 

vykonávania.  
14. Ak objednávateľ zistí, že služby neboli vykonané kvalitne, a to aj priebežne počas ich 

vykonávania, je oprávnený požadovať, aby dodávateľ bezodkladne odstránil zistené 
nedostatky na vlastné náklady v čo najkratšom možnom termíne alebo v termíne, ktorý si 
obe strany písomne dohodnú. 
 

Článok VI 
Zodpovednos ť za kvalitu poskytovaných služieb 

 
1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet plnenia je vykonaný podľa podmienok tejto 

dohody a v čase prevzatia ako aj počas záručnej doby spĺňa dohodnuté vlastnosti podľa 
platných právnych predpisov a noriem. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať službu v rozsahu 
stanovenom v článku II tejto dohody  vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.  

2. Objednávateľ je povinný po zistení nedostatkov bezodkladne, písomne informovať 
dodávateľa. 

3. Záručná doba  je 1 mesiac  na prácu prevzatú odberateľom.   
4. Počas záručnej doby je dodávateľ povinný bezodkladne a na vlastné náklady odstrániť 

nahlásené vady.  
 

 
Článok VII 

Doba trvania dohody a termíny plnenia 
 

Rámcová dohoda sa uzatvára  na dobu určitú:  
a) odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody  do vyčerpania limitu 34.833,40 eur  bez DPH   
b) alebo najviac na dobu 24 mesiacov od dátumu podpísania rámcovej dohody 
štatutárnymi   zástupcami zmluvných strán. 
Termíny plnenia konkrétnych vykonávaných služieb počas trvania tejto rámcovej dohody sa 
stanovia po dohode s kontaktnou osobou  objednávateľa. 

 
 
 
 

Článok VIII 
Skončenie zmluvného vz ťahu, odstúpenie od dohody 

 
Zmluvný vzťah založený touto rámcovou dohodou je možné ukončiť pred uplynutím doby 
uvedenej v čl.7 odst.1 tejto dohody: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán obsahujúcou vysporiadanie vzájomných práv a 

povinností zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,  
b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu, pričom 

výpovedná lehota je 2 – mesačná  a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane; za doručenie sa považuje aj odmietnutie 
prevzatia listovej zásielky druhou zmluvnou stranou.  
 

 



Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

2. Zmluvné strany sú si vedomé, že táto rámcová dohoda podlieha zverejneniu v Centrálnom 
registri zmlúv v zmysle § 5a/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov a súhlasia s tým.   

3. Rámcovú dohodu a jej prílohy je možné meniť a dopĺňať formou písomných, očíslovaných  
dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.  

4. Zmluvné strany sú povinné písomne oznámiť zmeny svojich kontaktných osôb, resp. 
zodpovedných zástupcov. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré  nie sú výslovne upravené touto rámcovou 
dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 
všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

6. Zmluvné strany sa dohodli , že  prípadné spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody budú 
riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán, v prípade sporu 
vzniknutého z tohto zmluvného vzťahu bude na konanie príslušný súd odporcu. 

7. Rámcová dohoda je vyhovovaná v 4 rovnopisoch, po 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú 
stranu. 

8. Zmluvné strany  vyhlasujú, že túto rámcovú dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola 
uzatvorené po vzájomnej dohode, podľa  ich slobodnej vôle a nie v tiesni, ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
 
 

V Košiciach  dňa 30. 3. 2021         V Žiline  dňa   
  

 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––                             –––––––––––––––––––––––––––– 
              za dodávateľa              za objednávateľa  
            Ing. Lenka Eglová                                             prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha 
Cenu uvádzať na dve desatinné miesta 
 



 

      
Tabuľka 
č.1A 

Ročná kontrola  
            

  Názov Typ Celkový 
počet 

Jednotková 
cena    za 
položku 

bez DPH /€/ 
za 1 ks 

Jednotková 
cena za 

položku s 
DPH /€/za 1 

ks 

Cena za 
položky 
bez DPH 
/€/ 

 

1.        Ústredňa  
FlexES 
control 

2       590,00 €  
          

708,00 €  
1 180,00 €  

2.        Záložný zdroj  Merawex3A 8         30,00 €  
            

36,00 €  
240,00 €  

3.        
Optická a akustická 
signalizácia červená 

Maják 60           8,00 €  
              

9,60 €  
480,00 €  

4.        Vstupno výstupný prvok Koppler 16         25,00 €  
            

30,00 €  
400,00 €  

5.        Opticko dymový hlásič IQ8 775           2,30 €  
              

2,76 €  
1 782,50 €  

6.        Tlačidlový hlásič  IQ8 156           4,00 €  
              

4,80 €  
624,00 €  

CELKOM bez DPH:                                                                                                              4 706,50 €  

 
 

 Tabuľka č.2A 
štvr ťročná kontrola  

  Názov Typ Celkový 
počet 

Jednotková 
cena    za 
položku bez 
DPH /€/ za 
1ks 

Jednotková 
cena za 
položku s 
DPH /€/ za 
1ks 

Cena za 
položky 
bez 
DPH /€/ 

1.        Ústredňa  
FlexES 
control 

2         370,00 €           444,00 €  740,00 € 

2.        Záložný zdroj  Merawex 3A 8           30,00 €             36,00 €  240,00 € 

3.        
Optická a akustická signalizácia 
červená 

Maják 20             1,00 €               1,20 €  20,00 € 

4.        Vstupno výstupný prvok Koppler 16             1,00 €               1,20 €  16,00 € 
5.        Opticko dymový hlásič IQ8 258             2,30 €               2,76 €  593,40 € 
6.        Tlačidlový hlásič  IQ8 52             4,00 €               4,80 €  208,00 € 

CELKOM bez DPH:                                                                                                              1 817,40 € 
 
 
 

 Tabuľka č.3A 
mesačná kontrola  

  Názov Typ Celkový 
počet 

Jednotková 
cena    za 
položku bez 
DPH /€/  za 1 
ks 

Jednotková 
cena za 
položku s 
DPH /€/ za 1 
ks 

Cena za 
položky 
bez DPH 
/€/ 

1.        Ústredňa  
FlexES 
control 

2       150,00 €       180,00 €  300,00 € 

2.        Záložný zdroj  
Merawex 
3A 

8           1,00 €          1,20 €  8,00 € 

3.        Optická a akustická 
signalizácia červená 

Maják 7           9,00 €            10,80 €  63,00 € 

4.        Vstupno výstupný prvok Koppler 2           1,00 €              1,20 €  2,00 € 
5.        Opticko dymový hlásič IQ8 1           2,30 €              2,76 €  2,30 € 
6.        Tlačidlový hlásič  IQ8 1           4,00 €              4,80 €  4,00 € 

CELKOM bez DPH:                                                                                                              379,30 € 
 



 
Tabuľka č.4 A  

Ročný servis celkovo EPS  
1.        Ročná kontrola 1 krát                                       4 706,50 € 
2.        Štvrťročná kontrola 3krát                                       5 452,20 € 
3.        Mesačná kontrola 8 krát                                       3 034,40 € 

4.        Náklady celkom za 12 mesiacov 
Cena bez DPH :                    13 193,10 € 
Cena s DPH:                        15 831,72 € 

5.        Náklady celkom za 24 mesiacov 
Cena bez DPH: 26 386,20 € 

Cena s DPH:                        31 663,44 € 
 
Hlasová signalizácia požiaru: (ďalej HSP): 

 Tabuľka č.1B 
Ročná kontrola  

  Názov Typ Celkový 
počet 

Jednotková 
cena    za 

položku bez 
DPH /€/ 

Jednotková 
cena za 

položku s 
DPH /€/ 

Cena za 
položky bez 
DPH /€/  

1.        Ústredňa  Variodyn 2 570,00 € 684,00 € 1 140,00 €  

2.        Záložný zdroj  PSU 2 60,00 € 72,00 € 120,00 €  

3.        Reproduktorové linky Hlasová signalizácia 36          1,80 €  2,16 € 64,80 €  

CELKOM bez DPH:                                                                                                              1 324,80 €  

 
 Tabuľka č.2B 
štvr ťročná kontrola  

  Názov Typ Celkový 
počet 

Jednotková 
cena    za 
položku bez 
DPH /€/ 
za 1 ks 

Jednotková 
cena za 
položku s 
DPH /€/ 
za 1 ks 

Cena za 
položky 
bez DPH /€/ 

1.        Ústredňa  Variodyn 2 200,00 € 240,00 € 400,00 € 
2.        Záložný zdroj  PSU 2 25,00 € 30,00 € 50,00 € 

3.        Reproduktorové linky 
Hlasová 
signalizácia 

36 
         1,80 €  

2,16 € 64,80 € 

CELKOM bez DPH:                                                                                                              514,80 € 

       
 Tabuľka č.3B 
mesačná kontrola 

  Názov Typ Celkový 
počet 

Jednotková 
cena    za 
položku bez 
DPH /€/ 

Jednotková 
cena za 
položku s 
DPH /€/ 

Cena za 
položky 
bez DPH /€/ 

        za 1 ks za 1 ks   
1.        Ústredňa  Variodyn 2 45,00 € 54,00 € 90,00 € 
2.        Záložný zdroj  PSU 2 1,00 € 1,20 € 2,00 € 

3.        Reproduktorové linky 
Hlasová 
signalizácia 

36 
         1,80 €  

2,16 € 64,80 € 

CELKOM bez DPH:                                                                                                              156,80 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka č.4B 



Ročný servis celkovo HSP  

1.        Náklady celkom za 12 mesiacov 
Cena bez DPH :                    4 123,60 € 
Cena s DPH:                        4 948,32 € 

2.        Náklady celkom za 24 mesiacov 
Cena bez DPH: 8 247,20 € 

Cena s DPH:                        9 896,64 € 
    

Tabuľka č.5 
Zácvik-školenie zamestnancov na obsluhu zariadenia EPS,HSP 

(v zmysle platných predpisov v čase a počte podľa požiadaviek objednávateľa) 

1.        
Za jeden rok: 10 školení/zácvikov Rozsah školenia 2 
hodiny 

Cena bez DPH:  100,00 € 
Cena s DPH:                              120,00 € 

2.        Za 24 mesiacov 
Cena bez DPH:  200,00 € 
Cena s DPH:                              240,00 € 

    
    

Tabuľka č.6 
Servis celkovo EPS + HSP + školenie  

1.        Náklady celkom za 12 mesiacov 
Cena bez DPH :                    17 416,70 € 
Cena s DPH:                        20 900,04 € 

2.        Náklady celkom za 24 mesiacov 
Cena bez DPH: 34 833,40 € 

Cena s DPH:                        41 800,08 € 
 
 
 
                                                                                                 


