
ZMLUVA O KONTROLNEJ A SERVISNEJ ČINNOSTI EPS 

č.2/C 6/2022 

uzatvorená podľa $ 591 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) 

Článok I 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: LIKAVA — centrum sociálnych služieb 

Sídlo: Likavka 9, 034 95 Likavka 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj 

Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Húsenicová 
IČO: 00647781 
DIČ: 2020591419 
IČ DPH: nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK 56 8180 0000 0070 0048 8685 

Osoba oprávnená jednať v 

zmluvných záležitostiach: Ing. Nikola Jarošová 

Telefonický kontakt: 0444305837 

E-mail. adresa: nikola jarosova(dvuczilina.sk 

Osoba oprávnená jednať v 
realizačných záležitostiach: — Branislav Droppa 

Telefonický kontakt: 0444305840, 0905 632 439 

E-mail. adresa: branislav droppaí%vuczilina.sk 

(ďalej v texte Dohody len ako „objednávateľ“) 

a 

1.2 Poskytovateľ: Alarma s.r.o. 

Sídlo: Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš 

IČO: 45895457 
DIČ: 2023131385 
IČ DPH: SK2023131385 
Zastúpený: Martin Lehotský - konateľ 

IBAN: SK54 1100 0000 0029 2784 6174 

Osoba oprávnená jednať v 

zmluvných záležitostiach: Martin Lehotský 

Telefonický kontakt: 0904 521 540 

E-mail. adresa: alarmaúdalarma.sk 
Osoba oprávnená jednať v 

realizačných záležitostiach: — Július Chovan 
Telefonický kontakt: 0904 446 404 

Ľ-mail. adresa: chovanídalarma.sk 

(ďalej v texte Dohody len ako „poskytovateľ“) 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

Článok II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie technických kontrol a servisnej Činnosti na systéme 

Elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „EPS“) podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
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požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR. č. 726/2002, Z. z. 

Poskytovateľom pre Objednávateľa v sídle Objednávateľa. 

Článok II 
Podmienky plnenia predmetu zmluvy 

3.1 Obsahom kontroly vykonávanej Poskytovateľom je kontrola EPS vykonávaná v zmysle $ 15 

vyhlášky MV SR č.726/2002 Z. z: 

a) mesačne, 

b) štvrťročne, 

c) ročne. 

3.2 Obsahom kontroly vykonávanej Poskytovateľom mesačne je: 

a) kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia, 

b) kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich 

jednotlivé stavy, 
c) aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny), 

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

3.2.1 Kontrola sa vykonáva jedenkrát za mesiac, okrem mesiaca pripadajúceho na termín vykonania 

ročnej kontroly EPS. 

3.3 Obsahom kontroly vykonávanej Poskytovateľom štvrťročne (raz za tri mesiace) Je: 

a) kontrola náhradného napájacieho zdroja, 

b) kontrola hlásičov požiaru 
ba) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a 

odstránenia povrchovej nečistoty, 

bb) funkčná kontrola hlásičov požiaru, 

be) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na h lásič požiaru, 

bd) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a 

manipulácii s ionizačnými hlásičmi, 

c) funkčná skúška výstupov, 

ca) ovládacích zariadení, 

cb)zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, 

cc)doplňujúcich zariadení, 

d) kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe. 

3.3.1 Kontrola sa vykonáva raz za 3 mesiace, okrem mesiaca pripadajúceho na termín vykonania ročnej 

kontroly EPS. 

3.4 Obsahom kontroly vykonávanej Poskytovateľom raz za rok je: 

a) kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej 

požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj, 

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

doplňujúcieh zariadení 

ba) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia, 

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

be) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora, 

bď) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a 

zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri 

pokojovom prúde, 
be) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu 

mimo prevádzky, 
bf) prepojenia jednotlivých zariadení, 

c) kontrola hlásičov požiaru 

  
 



ca) funkčných parametrov hlásičov, 
cb) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia, 

ce) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia. 

3.4.1. Kontrola sa vykonáva raz za 12 mesiacov. 

3.5 

3.6 

Servisná činnosť Poskytovateľa zahfňa v prípade zistenia alebo nahlásenia závady/nedostatkov na 

EPS vykonanie všetkých potrebných činností na nápravu a na dosiahnutie predpísaných 

technických parametrov EPS. 

Vykonávanie technickej kontroly a servisnej činnosti na systéme EPS vykonáva Prevádzkovateľ 

pre Objednávateľa v mieste sídla Objednávateľa — LIKAVA — centrum sociálnych služieb, Likavka 

9. 

Článok IV 
Lehoty plnenia 

4.1 Poskytovateľ je povinný vykonávať kontrolnú činnosť podľa čl. TI1 v stanovených lehotách, (raz za 

mesiac, štvrťročne a raz za rok) pričom termín vykonania kontroly EPS dohodne s Objednávateľom 

(telefonicky alebo e-mailom) minimálne 2 pracovné dni vopred. 

4.2 Kontroly EPS budú vykonávané v pracovné dni v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. 

4.3 

5.1 

52 

5.3 

5.4 

3.5 

5.6 

V prípade nahlásenia poruchy Objednávateľom je Poskytovateľ povinný najneskôr do 24 hodín 

zabezpečiť príchod servisného pracovníka na miesto poruchy a vykonať opravu. V prípade, že 

zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín opravy a môžu z titulu včasného neodstránenia poruchy 

vzniknúť ďalšie škody, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť nevyhnutný servisný zásah inou 

oprávnenou organizáciou na náklady Poskytovateľa bez straty záruky a bez straty nároku na náhradu 

všetkej škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla. 

Článok V 

Cena za dielo a fakturačné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytovanú kontrolnú a servisnú činnosť podľa cenovej 

ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1 a je výsledkom vykonaného verejného 

obstarávania. 

Ak dôjde k technickej poruche na zariadení alebo jeho častiach, na ktoré sa vzťahuje záručná lehota, 

Poskytovateľ vykoná opravu bezplatne. 

Ak dôjde k technickej poruche na zariadení alebo jeho častiach, Objednávateľ uhradí okrem ceny 

servisného zásahu podľa cenníka (príloha č.l) aj materiál podľa aktuálneho cenníka prvkov 

a príslušenstva EPS. 

Poskytovateľ predloží objednávateľovi faktúru za riadne vykonanú kontrolnú a servisnú činnosť po 

poskytnutí služby a potvrdení vykonania činnosti oprávneným zástupcom Objednávateľa a to 

najneskôr do 10 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola kontrolná alebo 

servisná činnosť vykonaná. 

Doba splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia. Prílohou faktúry budú záznamy o vykonanej 

pravidelnej odbornej kontrole, resp. o vykonaní servisnej činnosti za fakturované obdobie. Deň 

zaplatenia kúpnej ceny je deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny z účtu Objednávateľa na účet 

Poskytovateľa. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou 

legislatívou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. 

budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, a/alebo v prípade, ak nebude obsahovať povinnú 
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prílohu alebo v prípade ak príloha bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ 
oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. Opravenej alebo novej faktúre spolu s doplnenou 
prílohou plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej opätovného doručenia Objednávateľovi. 

Článok VI 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

a záručné podmienky 

6.1 Poskytovateľ je povinný vykonávať pravidelné technické kontroly v zmysle tejto zmluvy, platných 

noriem STN a vyhlášky č.726/2002 Z.z. MV SR. 

6.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú 

zabudované systémy v predmete tejto zmluvy a vytvoriť mu také pracovné podmienky, aby bolo 

možné predmet tejto zmluvy realizovať v čo najkratšom čase. 

6.3 Poskytovateľ je povinný poskytovať nepretržitú službu pre nahlasovanie porúch a požiadaviek 

Objednávateľa, a to v pracovných dňoch od 07:00 do 15:00. 

6.4 Poskytovateľ je povinný spracovať po každej vykonanej kontrole zariadenia EPS a jej prvkov 

a po vykonaných servisných zásahoch Správu o odbornej prehliadke a skúške/servisnom zásahu v 2 

rovnopisoch, z toho 1 výtlačok pre Poskytovateľa a 1 pre Objednávateľa. 

6.5 Poskytovateľ je povinný všetky zásahy do systémov uvedených v predmete zmluvy uviesť písomne 

v prevádzkovej knihe a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii. Zmeny na 

zariadení EPS, jeho rozšírenie, prípadne premiestnenie môže prevádzkovateľ vykonávať len po 

dohode s Objednávateľom. 

6.6 Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi na nové diely zariadení — materiá! nainštalovaný v rámci 

výkonu pravidelných kontrol alebo servisných zásahov, záruku 24 mesiacov od ich dodania. 

6.7 Poskytovateľ poskytuje záruku za vykonané servisné zásahy v dížke 24 mesiacov od ich vykonania. 

6.8 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly 

a servisných zásahov, najmä mu umožní potrebný prístup k predmetu kontroly a zabezpečí 

prítomnosť svojho zodpovedného zamestnanca pri overovaní funkčnosti systému EPS a jeho častí. 

6.9 Poskytovateľ je povinný po vykonaných úkonoch odstránenia závady predviesť Objednávateľovi 

alebo poverenému zamestnancovi objednávateľa funkčnosť opravovaného zariadenia a túto potvrdí v 

kontrolnej knihe. 

6.10 Objednávateľ zabezpečí, aby žiadna osoba, okrem poverených osôb, nezasahovala do systému EPS 

a do jeho funkčných častí. 

6.11 Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznamovať poruchy systému EPS Poskytovateľovi 

telefonicky na tel. čísle Poskytovateľa 0910 330 465. 

Článok VII 

Doba platnosti zmluvy, trvanie a ukončenie zmluvy 

71.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie dvanástich mesiacov odo dňa jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa 

a v centrálnom registri zmlúv.  



7.2 Táto zmluva zaniká 

1.3 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

a) dňom uplynutia obdobia, na ktoré bola uzavretá, 

b) na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, 

c) písomným odstúpením od zmluvy Poskytovateľom — v prípade, že Objednávateľ mešká 
s uhradením faktúry riadne vystavenej Poskytovateľom viac ako 30 dní, 

d) písomným odstúpením od zmluvy Objednávateľom v prípade ak Poskytovateľ riadne nevykonal 
kontrolu/servisný zásah v dobe určenej na vykonanie kontroly alebo servisného zásahu. 

Zmluvné strany sa zaväzujú, Že pri riešení vzájomných sporov uprednostnia vzájomné rokovanie 
a uzavretie dohody, ktorou je možné vyriešiť vzájomné nezhody. 

Clánok VIII 

Záverečné ustanovenia 

Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. 

Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípade ďalšími právnymi predpismi, a normami v danej 

oblasti. 

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 

prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenia novým ustanovením 
x. , 

platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomického účelu 

ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajú úprava všeobecne 

záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre Poskytovateľa a jedno 

vyhotovenia pre Objednávateľa. 

A 7 U Ji j 4 v. f) nj 

V Likavke, dňa W blbo Au22 VAV KE. „dňa. A ba. 023 

Za Objednávateľa Za poskviovateľa 

Ing. Katrína Húsenicová 
Štatutárny zástupca na základe menovania 

  

tr ZAVAR 

   



Príloha č č.| 
  

Použité komponenty — systém Aritech | 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

          

    

  

  

  

  

Cena 

JCv JCyv spolu v 

, , EUR bez | EUR s EUR s 

P.Č NÁZOV KS DPH DPH DPH 

1. Požiarna ústredňa EPS, 2Xmodul kruhu, 

zdroj - komplet 
1 30,9 37,08 37,08 

2. Vstupno/výstupný model 3+3 | 3,6 4,32 4,32 

3. Opticko dymový požiarny hlásič 173 2,2 2.64 456.72 

4. Teplotný požiarny hlásič 

6 2,2 2,64 15,84 

5. Tlačidlový požiarny hlásič 17 2,9 3,48 59,16 

6. Pätica hlásiča so svorkovnicou 
[79 1,1 1,32 236,28 

8. Doprava 0 0 0 

Spolu ročná kontrola: EPS s vydaním 
revíznej správy vrátane dopravy 1 680.96 817,16 817,16 

Spolu štvrťroči kontrola EPS: 

Kontrola náhradného zdroja 3 197,38 236,85 710,57 

Názov JC v EUR | JC v EUR 

bez DPH | s DPH 

Hodinová sadzba servisného zásahu pre 

zariadenia EPS za osobu a hodinu EUR/hod. 16,5 19,8 

Dopravné náklady pri servisnom 

zásahu EUR/km 0,5 0,6           
  

  

 


