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 Rámcová dohoda na poskytovanie služieb 

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so 

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

(ďalej len „ZVO“) 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo:    Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 

IČO:    00 397 865  

DIČ:    2020845332 

IČ DPH:    SK 202 084 5332 

Štatutárny zástupca:     prof. JUDr. Marek Števček, PhD. – rektor UK 

Osoba oprávnená na podpis zmluvy:                                Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. – kvestorka UK 

 

 

Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach realizácie čiastkovej zmluvy/objednávky 

podľa prílohy č.4 Zoznam kontaktných osôb (podrobný zoznam s jednotlivými kontaktmi bude poskytnutý 

úspešnému uchádzačovi). 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:      Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o.   

Sídlo:       Na bielenisku č. 4, 902 01 Pezinok 

Štatutárny zástupca:     Ing. Michal Baďura - konateľ 

IČO:       46 817 671 

DIČ:      2023603538 

IČ DPH:       SK 202 360 3538 

Bankové spojenie:            

IBAN:        

Osoby oprávnené konať 

- vo veciach zmluvy:    Ing. Michal Baďura, konateľ spoločnosti 

- vo veciach realizácie zmluvy:   Ing. Michal Baďura, konateľ spoločnosti 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, Vložka 83841/B 

Kontakt:  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“, jednotlivo „zmluvná strana“) 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou 

na poskytnutie služieb podľa § 117 ods. 6 ZVO s názvom: „Prehliadky, údržba a opravy výťahov 

a zdvíhacích zariadení“. 
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2.2. Touto zmluvou sa stanovuje právny režim poskytovania služieb Poskytovateľom v zmysle tejto zmluvy         

na základe uzatvorenia jednotlivých čiastkových zmlúv, ktorou bude pri poskytovaní služieb v celkovej 

cene bez DPH do 3 320,- EUR objednávka. V čiastkovej zmluve (objednávke) bude presne určená 

požadovaná služba, miesto poskytovania služby a ostatné dodacie podmienky. 

2.3. Čiastkové zmluvy budú uzatvárať jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti Objednávateľa. pričom za 

Objednávateľa ich bude podpisovať kvestorka spolu so zodpovednou osobou za súčasť/fakultu podľa 

Prílohy č. 4 tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objednávky budú s Poskytovateľom 

uzatvárať a podpisovať za jednotlivé fakulty dekani a za samostatne hospodáriace súčasti Objednávateľa 

riaditelia resp. kvestorka a to v zmysle Prílohy č. 4, ak nie je dohodnuté inak. 

2.4. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa zaisťovať a vykonávať všetky opatrenia za účelom 

udržiavania technického stavu vysokej úrovne, bezpečnosti a prevádzkyschopnosti výťahov a zdvíhacích 

zariadení (ďalej spolu výťahy a zdvíhacie zariadenia aj ako „zariadenia“) pre Objednávateľa v súlade s  

Prílohou č. 1 tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť za poskytnuté služby Poskytovateľovi 

dohodnutú cenu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Táto zmluva sa vzťahuje na výťahy a zdvíhacie 

zariadenia, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Všetky servisné činnosti a opravy sú vykonávané 

špeciálne k tomu vyškoleným personálom. Odborná znalosť a schopnosti personálu sú zabezpečované 

pravidelnými školeniami, ktoré sú zárukou vysokého štandardu kvality servisu v rozsahu podľa Prílohy č. 

1 a č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že: 

a) zabezpečí plnenie predmetu zmluvy v súlade s platným zákonnými predpismi v dohodnutých 

termínoch, 

b) bude spolupracovať s Objednávateľom na jednotlivých miestach plnenia zmluvy uvedených 

v Prílohe č. 4. tejto zmluvy. 

2.6. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť komplexnú starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti 
prevádzky zariadení je t. j. opravu, údržbu  a odborné prehliadky a skúšky výťahov a zdvíhacích zariadení   
v zmysle Vyhl.508/2009  Z.z. pozostávajúcich z: 

a) odborných prehliadok v intervale 1x za tri (3) mesiace,  
b) odborných prehliadok intervale 1x za šesť (6) mesiacov, 
c) odborných prehliadok v intervale 1x za jeden (1) rok, 
d) odborných skúšok výťahov v intervale 1 x za tri (3) roky, 
e) odborných skúšok výťahov v intervale 1 x za šesť (6) rokov, 
f) opakovaných úradných skúšok v intervale 1x za šesť (6) rokov (vrátane zabezpečenia oprávnenej 

právnickej osoby na výkon úradnej skúšky, vykonania odbornej skúšky a odovzdanie odborného 
stanoviska Objednávateľovi), 

g) opakovaných úradných skúšok v intervale 1x za desať (10) rokov (vrátane zabezpečenia 
oprávnenej právnickej osoby na výkon úradnej skúšky, vykonania odbornej skúšky a odovzdanie 
odborného stanoviska Objednávateľovi), 

h) kontroly výťahov v medziobdobí štvrťročných prehliadok, 
i) opravy, údržby výťahov, operatívneho odstraňovania porúch (servisná hodina technikov 

a  náhradné diely), 
j) bežnej údržby podľa návodu výrobcov, neplánovanej opravy výťahov, operatívne odstraňovanie 

porúch (servisná hodina technikov a dodávka náhradných dielov), 
k) dopravy na miesto určenia. 

2.7. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť pravidelnú preventívnu údržbu, mazanie a čistenie, ktoré 

zahŕňa: 

a) mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu, 

b) čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt, 
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c) kontrolu nastavenia zariadenia, 

d) zabezpečenie čistoty v strojovniach a šachtách výťahov, 

e) čerpanie vody z priehlbní výťahov, 

f) potrebný pomocný materiál, oleje mazadlá a čistiace prostriedky, 

g) likvidáciu vzniknutých odpadov v zmysle platnej legislatívy. 

2.8. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť nahlásené prevádzkové poruchy, ktoré boli spôsobené v dôsledku 

riadneho používania zariadenia v súlade s pokynmi výrobcu a návodmi na obsluhu, ktoré môžu byť 

odstránené nastavením, prípadne výmenou drobných súčastí zariadenia ako sú pružinky, kontakty, 

žiarovky a drobný spojovací materiál s nástupom najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín od nahlásenia 

udalosti na dispečing Poskytovateľa v rámci jeho pracovnej doby. Do lehoty 24 hodín sa nezapočítavajú 

sviatky a dni pracovného pokoja.   

2.9. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pri poskytovaní predmetu zmluvy: 

a) vyslobodenie uviaznutých osôb vo výťahoch nepretržite, počas dvadsaťštyri (24) hodín, vrátane dní 

pracovného voľna, pokoja a sviatkov, nastúp najneskôr do šesťdesiat (60) minút od vyhlásenia udalosti 

na dispečing uchádzača, 

b) technickú asistenciu a spoluprácu v rozsahu: 

i. v prípade požiadavky Objednávateľa vykonávať školenie jeho personálu týkajúce sa vyslobodenia 

uviaznutých osôb vo výťahoch v súlade s platnými predpismi a normami, 

ii. nahlasovať Objednávateľovi prípadný stav, ktorý je v rozpore s platnou vyhláškou Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SK č. 508/2009 Z.z., platným STN a ostatnými legislatívnymi normami (napr. 

prístupnosť, k servisovaným zariadeniam, nefunkčnosť a nesprávnosť osvetlenia, prípadná potreba 

realizácie stolárskych murárskych a maliarskych prác a iné), 

iii. včas informovať Objednávateľa o všetkých podstatných zmenách v legislatíve a normách priamo 

súvisiacich  s predmetom zákazky. 

2.10. Ďalšie práce, ktoré sa budú od Poskytovateľa vyžadovať v súlade s poskytovaním predmetu zmluvy: 

a) na výťahovom stroj: kontrola zariadenia axiálneho ložiska, zariadenie brzdy, vycentrovanie 

elektronického motora, výmena gúm, doplnenie oleja, zriadenie elektronického motora, oprava 

brzdového magnetu, 

b) na výťahovom rozvádzači a elektroinštalácii v strojovni: odstránenie bežných prevádzkových porúch, 

oprava vyčistením kontaktov, cievok, relátok, stýkačov, oprava elektrickej inštalácie, zriadenie 

elektrických prístrojov, 

c) na rýchlostnom regulátore: odstránenie bežných prevádzkových porúch a nastavenie, 

d) na lanách: ich nastavenie a upevnenie, 

e) na kabíne a ráme: nastavenie zachytávačov závesu kabíny, oprava tlačítok kabíny, zriadenia váženia 

kabíny, nastavenie vodiacich čelustí, nastavenie mechanizmu kabínových dverí, zriadenie elektrickej 

inštalácie, upevnenie kabíny v ráme, vyčistenie mechanizmov kabíny, oprava nastavenie podlahy 

kabíny, podlahovej krytiny, dotiahnutie spojov, 

f) na šachte: vyčistenie a čerpanie vody z priehlbní šachty podľa potreby, 

g) na privolávačoch: odstránenie bežných prevádzkových porúch, výmena signáliek, 

h) na elektroinštalácií šachty: odstránenie bežných prevádzkových porúch, 

i) na protiváhe: odstránenie bežných prevádzkových porúch, výmera vodiacich čelustí, nastavenie 

závesu, dotiahnutie spojov. 
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2.11. Poskytovateľ vykoná na žiadosť Objednávateľa aj neplánované opravy ako napr: úpravy k zvýšeniu 

bezpečnosti zariadení v zmysle platnej legislatívy a nariadení príslušných inštitúcií, opravy porúch, ktoré 

boli spôsobené nesprávnou prevádzkou zariadenia, opravy porúch, ktoré si vyžadujú dodanie 

náhradného dielu. 

2.12. Poskytovateľ je povinný pri opravách použiť originálne náhradné diely od výrobcov príslušných výťahov, 

ktoré sú potrebné na vykonanie príslušnej opravy, vrátane ich dopravy na miesta vykonávania opráv; 

v prípade nedostupnosti originálnych náhradných dielov na trhu je možné po odsúhlasení 

Objednávateľom použiť aj náhradný diel adekvátny originálu. 

2.13. Poskytovateľ je povinný prevádzkovať servisné stredisko obsadené kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí 

budú zabezpečovať prehliadky, údržbu a opravy výťahov a zdvíhacích zariadení. 

2.14. Súčasťou predmetu zmluvy sú aj služby súvisiace s dopravou, inštaláciou a uvedením do prevádzky  so 

základným zaškolením obsluhy. 

2.15. Súčasťou ceny za predmet zmluvy je aj cena za náhradné diely a spotrebný materiál, ktorý nie je uvedený 

v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, resp. je tam uvedený len ako súhrnný rozpočet. Spotrebované náhradné diely 

a spotrebný materiál potrebný k oprave, bude poskytovateľ účtovať podľa skutočných nákladov 

a aktuálneho cenníka, pričom tieto ceny nesmú prekročiť ceny, za ktoré sa obvykle predáva rovnaký 

alebo porovnateľný tovar v danom čase. Objednávateľ je takisto oprávnený na základe vopred 

vypracovanej cenovej ponuky na konkrétnu opravu poskytovateľom, urobiť si prieskum trhu a posúdiť 

najmenej tri cenové ponuky (napr. aj e-shopy, alebo individuálne vystavené cenové ponuky..). V prípade, 

ak z prieskumu trhu vyjde cena náhradného dielu alebo spotrebné materiálu nižšie ako je ponúkaná cena 

Poskytovateľom, je Poskytovateľ povinný dodať ju za Objednávateľom zistenú cenu.  Pri nedodržaní 

týchto podmienok pôjde o podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

2.16. Predpokladaný finančný objem predmetu zmluvy je 149.650,-EUR bez DPH. Objednávateľ nie je povinný 

objednať predpokladané množstvo jednotlivých druhov služieb tvoriacich predmet zmluvy, ani vyčerpať 

predpokladaný finančný objem. Celkový objednaný objem služieb bude závisieť od finančných možností 

a konečných potrieb Objednávateľa.  

Článok III. 

Miesto a čas plnenia 

3.1. Miestom poskytovania služby sú jednotlivé fakulty a súčasti Objednávateľa uvedené v Prílohe č. 4 tejto 

zmluvy. 

 

3.2. Konkrétne, resp. iné miesto dodania bude spresnené v čiastkovej zmluve alebo objednávke. 

3.3.       Lehota na plnenie poskytovaných služieb v zmysle tejto zmluvy bude spresnená v čiastkovej zmluve 

alebo objednávke, okrem prípadov, keď je táto lehota uvedená v Článku II. tejto zmluvy. 

Článok IV. 

Cena  za poskytované služby 

4.1. Cena za predmet plnenia zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 zákona  o cenách založený na cene 

obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom 

zisku. 
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4.3. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady Poskytovateľa vynaložené 

v súvislosti s poskytovaním predmetu zmluvy a priemerný zisk, vrátane dopravy na miesto plnenia, 

hodnoty náhradných dielov a spotrebného materiálu a pod. 

4.4. V objednávkach a čiastkových zmluvách sa uvedú jednotlivé ceny za požadované služby a ceny za celý 

predpokladaný rozsah objednávky alebo čiastkovej zmluvy v eurách v zložení: 

 

Cena bez DPH:    

DPH 20%:    

Cena s DPH: 

   

               Všetky ceny budú zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta. 

 

4.5. Poskytovateľ poskytne služby za ceny, ktoré boli obsiahnuté v ponuke a sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto 

zmluvy. 

4.6. Na poskytovanie služieb Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi preddavky. 

4.7. V prípade zákonnej úpravy DPH bude možné upraviť cenu písomným dodatkom k zmluve. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

5.1. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. Poskytované 

služby na základe objednávok/čiastkových zmlúv bude Poskytovateľ fakturovať na základe predložených 

faktúr. Všetky faktúry musia obsahovať náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a ich prílohou musí byť súpis vecného plnenia potvrdený zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. Tento súpis musí obsahovať presný rozpis fakturovaných položiek (jednotlivé druhy 

pracovných úkonov, materiál spolu s mernými jednotkami a cenami, a pod.) Ak faktúra neobsahuje 

predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť, pričom doručením faktúry s vyššie 

uvedenými náležitosťami začína plynúť nová lehota splatnosti. 

5.2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu Objednávateľa. 

Článok VI. 

Podmienky poskytovania služieb 

6.1. Za účelom riadnej spolupráce sa zmluvné strany zaväzujú vzájomnou súčinnosťou. 

6.2. Plnenie predmetu zmluvy bude zabezpečované Poskytovateľom v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, pokynmi výrobcu príslušného 

zariadenia, príslušnými STN normami: 

STN 27 4002 – Výťahy. Montáž, skúšanie a prevádzka elektrických výťahov, 

STN 27 4007 – Výťahy. Revízna kniha výťahu (kniha kontrol výťahu), 

STN EN 13015+A1 – Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodu na údržbu 

 

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa. Poskytovateľ sa 

zaväzuje poskytovať služby v najlepšej kvalite a vhodnou technológiou a postupom. 
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6.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy bude v plnom rozsahu dodržiavať 

zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zásady požiarnej bezpečnosti. Poskytovateľ sa zaväzuje 

pri vykonávaní prác zachovávať čistotu a odpratávať vytvorený odpad na vlastné náklady.  

  

Článok VII. 

Záruka 

7.1. Poskytovateľ poskytne v súlade so všeobecne platnými garančnými podmienkami výťahov a zdvíhacích 

plošín, záruku v trvaní dva (2) roky na náhradné diely a na montážne a opravárske práce. Výnimku tvorí 

spotrebný materiál, pri ktorom je záruka 6 mesiacov. Na pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky 

a zaťažkávacie skúšky výťahov a zdvíhacích zariadení poskytne Poskytovateľ záruku do budúcej revízie 

a to v závislosti od typu výťahu alebo zdvíhacieho zariadenia uvedeného v Prílohe č. 1. 

7.2. Zárukou preberá Poskytovateľ záväzok, že výťahy a zdvíhacie zariadenia budú počas záruky spôsobilé              

na použitie na dohodnutý účel. 

7.3. Plynutie záručnej doby sa prerušuje dňom doručenia oznámenia Objednávateľa o uplatnení nároku               

na odstránenie reklamovanej vady Poskytovateľovi. 

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu uplatní bezodkladne po zistení písomne (aj mailom). 

Reklamácia musí obsahovať označenie vady (miesto, dotknutú časť predmetu reklamácie) a popis, ako 

sa vada prejavuje. 

7.5. Poskytovateľ je povinný odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom termíne, 

najneskôr do 48 (štyridsiatich ôsmich) hodín po doručení reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

 

Článok VIII.  

Zmluvné pokuty 

8.1. V prípade nedodržania lehoty poskytnutia služieb dohodnutej v čiastkovej zmluve alebo objednávke, si 

Objednávateľ môže uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu 

čiastkovej zmluvy alebo objednávky, za každý deň omeškania. 

8.2.  V prípade nedodržania lehoty poskytovania služieb podľa Článku II. bod 2.8. zmluvy oproti 

dohodnutému termínu si Objednávateľ môže uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

tridsať (30) EUR za každú aj začatú hodinu omeškania. 

8.3. V prípade nedodržania lehoty poskytovania služieb podľa Článku II. bod 2.9. písm. b) zmluvy oproti 

dohodnutému termínu si Objednávateľ môže uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

sedemdesiat (70) EUR za každú aj začatú hodinu omeškania. 

8.4. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v Článku VII. bod 7.5  zmluvy je Objednávateľ oprávnený účtovať 

si zmluvnú pokutu vo výške päťdesiat (50) Eur za každú, aj začatú hodinu omeškania. 

8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

8.6. V prípade omeškania platby si Poskytovateľ môže uplatniť voči Objednávateľovi úrok z omeškania 

v zákonnej výške z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

8.7. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa tejto zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 

zmluvných strán preukázateľne spôsobí vyššia moc (požiar, povodeň, zemetrasenie a pod.) trvanie vyššej 

moci je však dotknutá zmluvná strana povinná ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane. 
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8.8. Za porušenie povinnosti uvedenej v Článku II. bod 2.15 zmluvy je Objednávateľ oprávnený účtovať si 

zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur za každé jedno porušenie, aj opakovane. 

Článok IX. 

Osobitné ustanovenia 

9.1 Na základe tejto zmluvy nemôže dôjsť k poskytovaniu služieb. Poskytovanie služieb je možné až na 

základe uzatvorenia čiastkovej zmluvy alebo na základe objednávky v súlade s touto zmluvou. Keďže 

zmluva je výsledkom verejnej súťaže, oprávňuje zmluvné strany k uzatváraniu čiastkových zmlúv, ktoré 

tvoria predmet tejto zmluvy. 

Článok X. 

BOZP 

10.1. Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť a ochranu  zdravia pri 

práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných, rekonštrukčných, montážnych a 

inštalačných  prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä 

vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z. z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 314/2001 Z. 

z. o ochrane pred požiarmi. Poskytovateľ môže použiť iba materiály a výrobky ktoré spĺňajú podmienky 

a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.  

10.2. Nástroje, prístroje, zariadenia, materiály a pracovné prostriedky sa môžu používať na pracoviskách 

Objednávateľa, ak zodpovedajú platným legislatívnym predpisom a sú v bezchybnom technickom stave.  

10.3. Práce s otvoreným ohňom, zváranie, rezania plameňom a iné, sa smú vykonávať iba vtedy, ak bolo 

vopred vystavené povolenie na tieto činnosti. Povolenie na práce s otvoreným ohňom je potrebné včas 

žiadať prostredníctvom Objednávateľa. Pri týchto prácach musí Poskytovateľ zabezpečiť a udržiavať 

vhodné hasiace prístroje na dosah ruky v dostatočnom množstve. 

10.4. Poskytovateľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich 

dodržiavania.  

10.5. Ak budú na jednom pracovisku súčasne pôsobiť zamestnanci viacerých poskytovateľov/externých firiem-

dodávateľov, sú povinní spolupracovať na dodržiavaní predpisov a pravidiel. Za vytvorenie potrebných 

podmienok na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany zodpovedá každý z nich 

v plnom rozsahu. Bezpečnosť a zdravie zamestnancov všetkých zúčastnených poskytovateľov nesmie 

byť v žiadnom okamihu vzájomným pôsobením ohrozené. Pred začatím práce sa musia vzájomne 

informovať o nebezpečenstvách, možných ohrozeniach a preventívnych opatreniach, ktoré sú s prácami 

spojené. 

10.6. Poskytovateľ je zodpovedný za to, že jeho zamestnanci, ako aj pracovníci jeho dodávateľov 

a subdodávateľov pôsobiaci na území Objednávateľa majú platné pracovné doklady, doklady odbornej 

kvalifikácie-spôsobilosti, osvedčenia, oprávnenia a iné, ktoré sú potrebné k výkonu realizovaných prác a 

činností.  

10.7. Ak poskytovateľ zistí, že pri jeho činnostiach sa vytvorilo ohrozenie alebo škody, je povinný neodkladne 

o danej situácii informovať Objednávateľa.   

10.8. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je Poskytovateľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné 

právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné 

právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, 

vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady 

bezpečného správania sa na stavenisku ako aj pracoviskách, určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby 

jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné a psychotropné látky v pracovnom čase a 



   
 

8 
 

nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky ktoré by mohli 

ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci, a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, 

a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali seba ako aj ostatných účastníkov na pracoviskách. Vo 

všetkých priestoroch Objednávateľa platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných 

látok a prísny zákaz fajčiť. 

10.9. Poskytovateľ preberá plnú zodpovednosť za  zabezpečenie prvej pomoci pre svojich zamestnancov, 

zamestnancov jeho dodávateľov a subdodávateľov a seba na pracoviskách a v priestoroch 

Objednávateľa. 

10.10. Poskytovateľ je povinný pri prácach na dopravných ako aj peších komunikáciách a iných pracovných 

priestoroch vykonávať vhodné bezpečnostné opatrenia (úseky viditeľne označiť príslušnými príkazmi, 

zákazmi a pokynmi, zabezpečiť odklonenie dopravných prostriedkov a chodcov, vyznačiť existujúce 

ohrozenia a riziká, zabezpečiť dostatočné oplotenie, ohradenie prípadne iné potrebné zábrany), ak jeho 

činnosťou ohrozenie bude vyvolané. 

10.11. Pracovné úrazy ktoré sa prihodia na území Objednávateľa, je mu potrebné bezodkladne oznámiť. 

10.12. Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých jeho zamestnancoch a ďalších osobách, 

ako sú dodávatelia a subdodávatelia, ktoré sa budú zdržovať a vykonávať činnosti na pracoviskách 

a v priestoroch Objednávateľa v dostatočnom predstihu tak, aby mohol Objednávateľ za súčinnosti so 

Poskytovateľom všetkým dotknutým osobám vykonať vstupné informovanie na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, pred začatím prác. Pracovné činnosti na 

pracoviskách a v priestoroch Objednávateľa môžu vykonávať iba takto preukázateľne informované 

osoby. 

10.13. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vždy pred odchodom pracovníkov z pracoviska, kde realizuje 

dohodnuté práce, vykonanie kontroly z hľadiska bezpečnosti ako aj požiarnej bezpečnosti. Zistené 

nedostatky je povinný okamžite odstrániť, príp. oznámiť objednávateľovi a na ohlasovňu požiarov 

v danom objekte (vrátnicu pre daný objekt). 

10.14. Poskytovateľ ručí v plnom rozsahu za všetky dôsledky spôsobené porušením a zanedbaním týchto 

povinností a predpisov. 

 

Článok XI. 

Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv 

11.1. Objednávateľ zašle Poskytovateľovi návrh čiastkovej zmluvy alebo objednávku poštou alebo mailom         

na adresu uvedenú v Článku I. tejto zmluvy. 

11.2. V objednávke alebo návrhu čiastkovej zmluvy musia zmluvné strany uviesť: citáciu tejto zmluvy, 

špecifikáciu predmetu čiastkovej zmluvy (druh, množstvo), miesto poskytovania služieb, meno 

priezvisko a funkciu zodpovedných osôb oboch zmluvných strán, fakturačné údaje, cenu podľa Článku 

IV. tejto zmluvy a ďalšie potrebné spresňujúce ustanovenia v súlade s touto zmluvou. 

11.3. Poskytovateľ predloží doplnený a podpísaný návrh čiastkovej zmluvy v troch (3) rovnopisoch na podpis 

Objednávateľa do troch (3) pracovných dní od predloženia návrhu, pokiaľ nie je čiastkovej zmluve 

uvedené inak. 

Článok XII. 

Trvanie zmluvy 

12.1.  Zmluva sa uzatvára na dva (2) roky odo dňa nadobudnutia je účinnosti alebo do vyčerpania finančného    

limitu 149.650,-Eur bez DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. 
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12.2 Táto zmluva môže byť ukončená okrem spôsobu uvedeného v bode 12.1. tohto Článku splnením 

jedného z nasledovných dôvodov: 

a) odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvy, 

b) stratou oprávnenia Poskytovateľa k výkonu činnosti, ktorá je potrebná k predmetu zákazky, 

c) písomnou dohodou zmluvných strán, 

d) vyhlásením konkurzu alebo likvidácie na Poskytovateľa, 

e) odstúpením od zmluvy v súlade s §19 zákona o verejnom obstarávaní. 

12.3 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti 

druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných zmluvných 

povinností úplne nemožným. 

12.4    Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje: 

a) omeškanie Poskytovateľa s poskytovaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu o viac ako 

tri (3) dni, okrem prípadu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc), 

b) omeškanie Poskytovateľa s poskytovaním predmetu zmluvy podľa Článku II. bod 2.8. zmluvy 

dohodnutému termínu o viac ako šesť (6) hodín, okrem prípadu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval 

(vyššia moc), 

c) omeškanie Poskytovateľa s poskytnutím predmetu zmluvy podľa Článku II. bod 2.9. písm b) zmluvy 

oproti dohodnutému termínu o viac ako dve (2) hodiny, okrem prípadu, ktorý by meškanie 

ospravedlňoval (vyššia moc), 

d) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 

e) Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi predmet zmluvy takým spôsobom, ktorý je v rozpore s touto 

zmluvou, 

f) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnym dní, 

 

g) porušenie povinnosti uvedených v Článku II, bod 2.15. 

12.5.   Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej 

strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť resp. dôvod, pre ktorý zmluvná strana 

odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia zmluvy alebo právneho predpisu, ktorý ju k odstúpeniu 

oprávňuje. Bez týchto náležitosti je odstúpenie neplatné, ibaže právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo 

zo zákona. Oznámenie o odstúpení od zmluvy môže obsahovať prehlásenie, že zmluvná strana odstupuje 

od zmluvy až okamihom márneho uplynutia lehoty stanovenej k odstráneniu porušenia, ktoré je 

dôvodom odstúpenia, ak je to vzhľadom v povahe porušenia povinnosti možné. 

12.6.   V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva neskorší účinok odstúpenia. 

12.7.  Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných pokút a na náhradu 

vzniknutej škody. 

12.8.  Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných záväzkov následkom 

pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 
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12.9.   Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu upovedomiť písomne o začatí 

a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, najneskôr však do pätnásť (15) dní od začatia jej 

pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana neurobila, nemôže sa zmluvná strana účinne dovolávať pôsobenia 

vyššej moci. 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 

13.1   Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami                

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR. 

 

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Poskytovateľ súhlasí s kompletným 

zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vrátane príloh. 

 

13.3 V prípade, že niektoré z  ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných 

ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne, formou očíslovaného 

dodatku, dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

 

13.4 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných očíslovaných 

dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasom podpise oboch zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy.  

 

13.5 Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva bola nimi spísaná slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne.  

 

13.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ aj Poskytovateľ obdržia po 

dvoch  (2) origináloch. 

13.7 Poskytovateľ prehlasuje, že v prípade, že sa na neho vzťahuje povinnosť zápisu do registra partnerov 

verejného sektora, je a počas celého trvania zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora v súlade s § 11 ZVO, pričom konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov 

verejného sektora nemôžu byť osoby uvedené v §11 ods. 1 písm. c) ZVO. Poskytovateľ zodpovedá 

a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, bol počas 

celého trvania zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. 

z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákon, ak sa na neho povinnosť 

zápisu vzťahuje, pričom platí podmienka  podľa § 11 ods. 1 písm. c)  ZVO. 

13.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Technický opis zariadení 

Príloha č. 2: Cenová ponuka podrobná 

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 4: Zoznam kontaktných osôb 

 

V Bratislave, dňa:  V Bratislave, dňa: 

  

Za Objednávateľa:     Za Poskytovateľa: 

 

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

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.          Ing. Michal Baďura  

                 kvestorka UK  konateľ  


