
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) 
IČO: 00166197 
Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 
Kontaktná osoba: Ján Marček 
Telefón: 02/50236772 
Elektronická pošta: jan.marcek@statistics.sk 
Internetová adresa: www.statistics.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy 
 
 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)   

3.1. Predmetom zákazky je servis uzavretého televízneho okruhu (ďalej len „UTO“) 
a vstupnej rampy na parkovisko (ďalej len „vstupná rampa“)  pri budove ŠÚ SR na 
Miletičovej č.3 v tomto rozsahu: 

a) pravidelná údržba  a  prehliadka  UTO 2x ročne  v súlade s normou STN 33 1500 
a ostatnými súvisiacimi  normami a predpismi,  

b) odborná skúška a prehliadka UTO 1x ročne  v súlade s normou STN 33 4590 a STN 
342710 a ostatnými normami a predpismi na UTO, 

c)  odborná skúška a prehliadka vstupnej rampy 1x ročne v súlade s normou STN 33 1500 
a ostatnými súvisiacimi  normami a predpismi, 

d) servisný zásah na UTO a vstupnej rampe v prípade akútnej (náhlej) poruchy, pri ktorej 
sa vyžaduje oprava, výmena časti, súčastí, komponentu, dielca a i., ako aj v prípade 
iných havarijných situácii. 

3. 2     Činnosti uvedené v bode 3.1 písm. a) až  c) sú v tomto rozsahu: 
 

UTO – polročná údržba a prehliadka UTO 
- očistenie znečistených kamier, hlavne optiky, kontrola ich funkcií a prípadné 

nastavenie ich úrovne, 
- testovanie funkcií prepínača videosignálov a kvality obrazu, 
- kontrola a nastavenie funkcií a zobrazenia monitorov, prípadne ich vyčistenie, 
- kontrola záznamového zariadenia, kvality záznamu, nastavenie systémového času, 
- kontrola funkčnosti ovládania záznamového zariadenia externými zariadeniami. 
 
UTO - ročná odborná skúška a prehliadka UTO 
- očistenie znečistených kamier, hlavne optiky, kontrola ich funkcií a prípadné 

nastavenie ich úrovne, 
- testovanie funkcií prepínača videosignálov a kvality obrazu, 
- kontrola a nastavenie funkcií a zobrazenia monitorov, prípadne ich vyčistenie, 
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- kontrola záznamového zariadenia, kvality záznamu, nastavenie systémového času, 
- kontrola funkčnosti ovládania záznamového zariadenia externými zariadeniami, 
- kontrola a merania jednotlivých prípojných bodov s ohľadom na bezpečnosť pred 

nebezpečným dotykovým napätím, 
- vyhotovenie správ z jednotlivých meraní. 
 
Vstupná rampa - ročná odborná skúška a prehliadka rampy 
- kontrola prívodu elektrického napájania, 
- kontrola pripojenia motora a prevodovky rampy, 
- kontrola funkčnosti zariadenia 
- kontrola ramena rampy. 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet:  

50700000-2 Oprava a údržba vnútornej inštalácie budov 

50340000-0 Opravy a údržba audiovizuálnych a optických zariadení 

50710000-5 Opravy a údržba elektrických a mechanických zariadení budov 

50600000-1 Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a ochranných materiálov  

 

6. Typ zmluvy 

6.1. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o servisnej činnosti 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Zmluva nesmie obsahovať ustanovenie, 
ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. 

6.2. Zmluvu predloží až úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových 
ponúk. 

 

7. Miesto realizácie predmetu zákazky: 

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava. 

 

8. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

Odporúča sa. 

Kontaktná osoba. Ján Marček, tel.: 02/50236772, mobil: 0905 968 760 

e-mail: jan.marcek@statistics.sk 

Verejný obstarávateľ umožňuje a odporúča vykonať obhliadku. 

Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky, minimálne jeden deň 
vopred s kontaktnou osobou. 
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9. Termín plnenia predmetu zákazky 

Do 31. 12. 2018 od účinnosti zmluvy. 

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

10.1 Cena za pravidelnú údržbu a prehliadku UTO. 

10.2 Cena za odbornú skúšku a prehliadku UTO  

10.3 Cena za odbornú skúšku a prehliadku vstupnej rampy. 

10.4 Cena za hodinu práce technika. 

10.5 Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou 
zákazky, vrátane nákladov na  dopravu. 

10.6 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

10.7  Navrhovaná cena musí byť uvedená v zložení  

 a) navrhnutá jednotková cena bez DPH 

 b) sadzba a výška DPH 

 c) navrhnutá jednotková cena s DPH 

 d) celková zmluvná cena s DPH 

10.8 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v predloženej cenovej ponuke. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 
obstarávateľa. 

11.2 Splatnosť faktúr bude minimálne 21 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

11.3 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

 

12. Podmienky účasti 

12.1 Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v bode 3 tejto 
výzvy (výpis z obchodného registra, živnostenský list).  

12.2. Uchádzač predloží licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 
zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti - projektovanie, montáž, údržba, 
revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a 
systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom 
objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. 

12.3 V prípade, že úspešný uchádzač predloží v ponuke doklad uvedený v bode 12.2 ako 
kópiu, pred podpisom zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi k nahliadnutiu 
originál uvedeného dokladu.  

 



13. Obsah cenovej ponuky 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, 
meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo, 
meno priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty), 

- návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk 
spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, 

- doklady podľa bodu 12 tejto výzvy, 

- čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, 

 

14. Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky 

Lehota na predloženie cenových ponúk: do: 25. 05. 2015 čas: 10:00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 
Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67 

Kontaktná osoba: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

E-mail: jan.marcek@statistics.sk 
 
Ponuky vypracované podľa bodu 13 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo forme pdf a zaslané na 
adresu uvedenú v tomto bode. 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 

15.1  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH, 
v ktorej je zahrnutá cena za pravidelnú údržbu a prehliadku UTO (8x), za odbornú 
skúšku a prehliadku UTO (4x), odbornú skúšku  a prehliadku  vstupnej rampy (4x) 
a cena za hodinu práce technika mimo  pravidelného servisu (v prípade nahlásenia 
poruchy), v ktorej bude zahrnutá aj cena za dopravu, s predpokladanými 20 hodinami 
počas trvania zmluvy. 

15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu 
celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3. 

 

16. Vyhodnotenie cenových ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 

17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 
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Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. 

18. Obchodné podmienky 

Obchodné podmienky sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

 



Príloha č. 1 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača: 

 

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

3. Názov predmetu zákazky: Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy 
 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta) 

Pol. 
č. 

Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
v eur 
bez 
DPH 

DPH 
za MJ 
v eur 

Cena za 
MJ 

v Eur s 
DPH 

Celková 
cena v eur s 

DPH 

1. 

 

Pravidelná údržba 
a prehliadka UTO (2x 
ročne) 

údržba a 
prehliadka 

8   
  

2. 
Odborná skúška a 
prehliadka UTO (1x 
ročne) 

odborná 
skúška 

a prehliadka  
4   

  

3. 
Odborná skúška a 
prehliadka vstupnej 
rampy (1x ročne) 

odborná 
skúška 

a prehliadka 
vstupnej 
rampy 

4   

  

4. Hodina práce technika
1)

 SH 20   

  

Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH  

 

 

1) Hodina práce technika mimo pravidelného servisu (v prípade nahlásenia poruchy) 
bude obsahovať cenu vrátane dopravy a drobný inštalačný materiál ako napr. káble, 
svorkovnice, skrutky, matice a pod. Verejný obstarávateľ predpokladá počas trvania 
zmluvy 20 SH práce technika. 

 

Zodpovedná osoba 

Meno: 

Podpis: ...................................... 

 

Dátum: 

 



Príloha č. 2 výzvy 

 

Zmluva o servisnej činnosti na uzavretý televízny okruh a vstupnú 
rampu na parkovisko 

 

Číslo u objednávateľa: ZML............................................. 

Číslo u zhotoviteľa:  (doplní uchádzač) 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného  zákonníka   

(ďalej len „zmluva“) 

 

1/Objednávateľ:  Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Sídlo:    Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Zastúpený:   PhDr. Lýdiou Sliackou, vedúcou služobného úradu 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu - IBAN:    SK4681800000007000072444 

IČO:     00166197 

DIČ:     2020830218 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

2/Poskytovateľ:  (doplní uchádzač) 

Sídlo:    (doplní uchádzač) 

Zastúpený:   (doplní uchádzač)    

Bankové spojenie:   (doplní uchádzač) 

Číslo účtu - IBAN:    (doplní uchádzač) 

IČO:    (doplní uchádzač)     

IČ DPH:   (doplní uchádzač)     

Zapísaný: (doplní uchádzač) 

 

Oprávnenie konať  

v mene spoločnosti: 

 (ďalej  len „poskytovateľ“) 



Čl. I  

PREDMET  ZMLUVY 

1.1. Predmetom zákazky je servis uzavretého televízneho okruhu (ďalej len „UTO“) 
a vstupnej rampy na parkovisko (ďalej len „vstupná rampa“) pri budove ŠÚ SR na 
Miletičovej č.3 v tomto rozsahu: 

a) pravidelná údržba a prehliadka UTO 2x ročne  v súlade s normou STN 33 1500 
a ostatnými súvisiacimi  normami a predpismi,  

b)  odborná skúška a prehliadka UTO 1x ročne v súlade s normou STN 33 4590 a STN 
342710 a ostatnými normami a predpismi na UTO, 

c)  odborná skúška a prehliadka vstupnej rampy 1x ročne v súlade s normou STN 33 
4590 a STN 342710 a ostatnými normami a predpismi na UTO, 

d) servisný zásah na UTO a vstupnej rampe v prípade akútnej (náhlej) poruchy, pri ktorej 
sa vyžaduje oprava, výmena časti, súčastí, komponentu, dielca a i., ako aj v prípade 
iných havarijných situácii. 

1.2. Pre účely tejto zmluvy sa vykonávanie činností uvedených v bode 1.1 písm. a) až c) tejto 
zmluvy ďalej nazýva súhrnne „kontrolná činnosť“. Špecifikácia kontrolnej činnosti tvorí 
prílohu č. 1 tejto zmluvy. Vykonávanie činností uvedených v bode 1.1 písm. d) tejto 
zmluvy sa ďalej nazýva súhrnne „servisná činnosť". 

 

Čl. II 
MIESTO A ČAS PLNENIA 

2.1 Miestom plnenia záväzku poskytovateľa je Štatistický úrad SR,  Miletičova 3, 
Bratislava,  kde je UTO a vstupná rampa v prevádzke. 

2.2 Kontrolnú činnosť špecifikovanú v prílohe č. 1 tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný 
vykonať  v lehotách uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

2.3  Servisnú činnosť špecifikovanú uvedenú v čl. 1 bod 1.1 písm. d), je poskytovateľ 

povinný začať  do 24 hodín od nahlásenia. Poskytovateľ vykonáva servisnú činnosť 24 
hodín denne počas celého týždňa. Servisná činnosť bude vykonaná na základe písomne  
(e-mailom)  oznámenej poruchy objednávateľom. Za objednávateľa je  oprávnený 
nahlasovať poruchy Ján Marček , tel. 02/50236772, e-mail: jan.marcek@statistics.sk. Za 
poskytovateľa je oprávnený prijímať nahlásené poruchy:  

meno a priezvisko (doplní uchádzač), 

e-mail (doplní uchádzač), 

telefón (doplní uchádzač). 

         Za čas nahlásenia poruchy sa počíta ten čas, ktorý bude uvedený na došlom e-maile. 
Objednávateľ je povinný vyskytnutú poruchu bezodkladne písomne oznámiť a čo 
najpodrobnejšie ju opísať a poslať e-mailom (v prípade viditeľného poškodenia zaslať aj 
digitálnu fotografiu). 

 

Čl. III 
CENA 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za realizáciu kontrolnej a servisnej činnosti je 
stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov  a je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
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3.2  Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí, aby poskytovateľ fakturoval vykonanú kontrolnú a 
servisnú činnosť,  podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy a za riadne 
vykonanú službu sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu.  

3.3 V cene za hodinu servisného technika je zahrnutá cena práce ako aj náklady na 
dopravné a drobný inštalačný materiál ako napr. káble, svorkovnice, skrutky, matice 
a pod.  Cena za náhradné diely pri servisnej činnosti sa bude účtovať na základe 
aktuálneho cenníka poskytovateľa. 

3.4 Poskytovateľ vystaví za realizovanú službu faktúru, ktorú je objednávateľ povinný 
uhradiť najneskôr do 21 dní odo dňa jej doručenia prevodom na účet poskytovateľa. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka.. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné 
náležitosti, vráti ju objednávateľ poskytovateľovi na prepracovanie s tým, že nová 
lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej – prepracovanej  faktúry. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry za kontrolnú činnosť a servisnú činnosť je servisný 
list.  

 

Čl. IV 
Záručné podmienky 

 

4.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že kontrolná činnosť i servisná činnosť  UTO a vstupnej 
rampy sú vykonané v súlade s technickými normami a všeobecne záväznými predpismi 
SR. 

4.2. Poskytovateľ poskytuje na dodaný materiál a na svoje servisné služby záruku tak, že 
záručná doba začína plynúť dňom podpisu oboma zmluvnými v Knihe prevádzky 
zariadenia a podpisu servisného listu. Na kontrolnú činnosť a servisnú činnosť je 
záručná doba ...... (doplní uchádzač) mesiacov a na dodané náhradné diely je 
záručné doba určená na 24 mesiacov. 

 

Čl. V 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

5.1  Poskytovateľ zodpovedá za tie vady UTO a vstupnej rampy, ktoré boli spôsobené 
porušením jeho povinností.  

5.2  Vadu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností poskytovateľa, je poskytovateľ 
povinný odstrániť bezplatne, do 24 hodín od oznámenia objednávateľom. 

 

 
Čl. VI 

SANKCIE 

6.1   V prípade, že poskytovateľ nesplní pri realizácii kontrolnej činnosti záväzok v lehotách 
uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 50 % z ceny služby  obsiahnutej v zameškanom úkone. V prípade, ak na 
základe nevykonanej kontrolnej činnosti poskytovateľom, vznikne objednávateľovi 
škoda, je oprávnený uplatniť si ju v plnej výške u poskytovateľa. 



6.2    V prípade, že poskytovateľ nesplní pri realizácii servisnej činnosti svoj záväzok v lehote 
uvedenej v čl. II bod 2.3 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 50 % z ceny služby  obsiahnutej v zameškanom servisnom úkone. Ceny 
nahradzovaných súčastí a súvisiacich nákladov je objednávateľ povinný uhradiť v plnej 
výške. V prípade, ak na základe nevykonanej servisnej  činnosti poskytovateľom, 
vznikne objednávateľovi škoda, je oprávnený uplatniť si ju v plnej výške 
u poskytovateľa. 

6.3  V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je povinný zaplatiť 
poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý 
deň omeškania. 

6.4   Poskytovateľ si vyhradzuje právo nenastúpiť na výkon služieb v lehotách uvedených 
v čl. II bod 2.3 a prílohe č. 2 tejto zmluvy v prípade, že objednávateľ ani po písomnom 
upozornení poskytovateľom neuhradil faktúry za služby vykonané v predchádzajúcom 
období do 14 dní od upozornenia. 

 
Čl. VII 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

7.1.   Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolnú alebo servisnú činnosť v lehote stanovenej v 
tejto zmluve.  

7.2 Po vykonaní servisnej činnosti je poskytovateľ povinný preveriť funkčnosť UTO 
a vstupnej rampy a v prípade potreby vykonať i revízie. 

7.3 Po vykonaní kontrolnej alebo servisnej činnosti je poskytovateľ povinný vykonať zápis 
do Knihy prevádzky zariadenia a spísať Servisnú správu. 

7.4 V prípade, že nie je možné požadovanú kontrolnú alebo servisnú činnosť vykonať v 
dohodnutej lehote, je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti 
informovať objednávateľa. 

7.5 V rámci svojej servisnej činnosti, sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečovať výmenu 
chybných súčastí UTO a vstupnej rampy počas trvania zmluvného vzťahu. Uvedený 
záväzok poskytovateľa zaniká, ak sa potrebné súčasti určených zariadení prestanú 
vyrábať, alebo ak ich výrobca prestane dodávať. V takomto prípade je poskytovateľ 
povinný nahradiť pôvodné súčasti určených zariadení inými súčasťami tak, aby bolo 
zariadenie funkčné. 

7.6 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa pri vykonávaní kontrolnej alebo servisnej činnosti dozvie, a ktorých prezradenie 
tretím osobám by bolo spôsobilé privodiť objednávateľovi materiálnu alebo 
nemateriálnu ujmu. 

7.7 Poskytovateľ je oprávnený po predchádzajúcej dohode s objednávateľom poveriť 
vykonaním servisnej činnosti inú osobu, avšak voči objednávateľovi zodpovedá tak, 
akoby servisnú činnosť vykonal sám. 

7.8 Pri vykonávaní kontrolnej alebo servisnej činnosti postupuje poskytovateľ v technických 
otázkach samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa.  

 

 

 

 

 



Čl. VIII 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

8.1  Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri servisnej činnosti potrebnú 
súčinnosť. Zodpovedným zamestnancom objednávateľa, ktorý bude s poskytovateľom 
komunikovať, umožní poskytovateľovi prístup k UTO a vstupnej rampy, bude  
oprávnený vykonať zápis do Knihy prevádzky zariadenia a potvrdí poskytovateľovi 
vypísaný servisný list je Ján Marček, telefón: 0905 968 760. V prípade, ak objednávateľ 
neumožní pracovníkom poskytovateľa začať výkon vopred dohodnutej činnosti do 0,5 
hodiny od ich príchodu na miesto plnenia, je objednávateľ povinný uhradiť 
poskytovateľovi náhradu strateného času za každú začatú polhodinu strateného času. 

8.2    Objednávateľ je povinný podrobne oboznámiť poskytovateľa s okolnosťami, za ktorých 
došlo k servisnej udalosti, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré môžu byť dôležité pre 
vykonanie servisnej činnosti poskytovateľom. 

8.3  Po vykonaní servisnej činnosti poskytovateľom, je objednávateľ povinný písomne 
potvrdiť Servisný list a preveriť funkčnosti UTO a vstupnej rampy. Poskytovateľ nie je 
povinný poskytnúť servisované UTO a vstupnú rampu na bežné užívanie pred 
písomným potvrdením preverenia funkčnosti. Uvedené sa nevzťahuje na osobitné 
užívanie UTO a vstupnej rampy za účelom preverenia funkčnosti. 

 

Čl. IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2018 od účinnosti tejto zmluvy. 

9.2   Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou alebo dohodou zmluvných strán. 

9.3   Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu. 
Výpovedná lehota je 90 dní a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

9.4    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

9.5    Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme s podpismi oboch 
zmluvných strán. 

9.6  Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po dvoch dostane každá 
zmluvná strana. 

9.7  Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 

V ............................................ V Bratislave ........................................  

 ______________________________ ______________________________ 

  PhDr. Lýdia Sliacka 

                        vedúca služobného úradu  

Prílohy: 

1. Špecifikácia kontrolnej činnosti 

2. Cena za kontrolnú a servisnú činnosť 



Príloha č. 1 zmluvy č. .......................... 

           
Špecifikácia  kontrolnej činnosti  

 
Rozsah kontrolnej činností podľa čl. I bod 1.1 písm. a) až c) zmluvy 
 

UTO - polročná údržba a prehliadka UTO  
- očistenie znečistených kamier, hlavne optiky, kontrola ich funkcií a prípadné 
nastavenie ich úrovne, 
- testovanie funkcií prepínača videosignálov a kvality obrazu, 
- kontrola a nastavenie funkcií a zobrazenia monitorov, prípadne ich vyčistenie, 
- kontrola záznamového zariadenia, kvality záznamu, nastavenie systémového času, 
- kontrola funkčnosti ovládania záznamového zariadenia externými zariadeniami. 
 
UTO - ročná odborná skúška a prehliadka UTO  
- očistenie znečistených kamier, hlavne optiky, kontrola ich funkcií a prípadné 
nastavenie ich úrovne, 
- testovanie funkcií prepínača videosignálov a kvality obrazu, 
- kontrola a nastavenie funkcií a zobrazenia monitorov, prípadne ich vyčistenie, 
- kontrola záznamového zariadenia, kvality záznamu, nastavenie systémového času, 
- kontrola funkčnosti ovládania záznamového zariadenia externými zariadeniami, 
- kontrola a merania jednotlivých prípojných bodov s ohľadom na bezpečnosť pred 
nebezpečným dotykovým napätím, 
- vyhotovenie správ z jednotlivých meraní. 
 
Vstupná rampa   - ročná odborná skúška a prehliadka  rampy  
- kontrola prívodu elektrického napájania, 
- kontrola pripojenia motora a prevodovky rampy, 
- kontrola funkčnosti zariadenia 
- kontrola ramena rampy. 

 
 



Príloha č. 2 zmluvy č. ............ 

CENA ZA KONTROLNÚ A SERVISNÚ ČINNOSŤ 

Kontrolná činnosť 

Pravidelná  prehliadka UTO   každý polrok  do xx. xx. a yy.yy  (doplní uchádzač)   

Odborná skúška a prehliadka UTO  každý rok do  31. xx. (doplní uchádzač)  

Odborná skúška a prehliadka vstupnej rampy:  každý rok do  31. xx. (doplní 

uchádzač)  

 

Pol. 
č. 

Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
v eur 
bez 
DPH 

DPH 
za MJ 
v eur 

Cena 
za MJ 
v Eur s 
DPH 

Celková 
cena 

v eur s 
DPH 

1. 

 

Pravidelná údržba a 
prehliadka   UTO (2x 
ročne) 

údržba a 
prehliadka 

8   
  

2. 
Odborná skúška 
a prehliadka UTO (1x 
ročne) 

odborná 
skúška a 

prehliadka 
4   

  

3. 
Odborná skúška 
a prehliadka vstupnej 
rampy (1x ročne) 

odborná 
skúška 

a prehliadka 

vstupnej 
rampy 

4   

  

Celková cena za predmet zákazky v eur s DPH  

 

Servisná činnosť 

Servisná sadzba pri výkone nepravidelných servisných činností : 

Pol. 
č. 

Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
v eur 
bez 
DPH 

DPH 
za MJ 
v eur 

Cena 
za MJ 
v Eur s 
DPH 

Celková 
cena 

v eur s 
DPH 

1. 

 
Cena práce technika

1) 
SH 1   

  

2. 

Prirážka za prácu 
v dňoch pracovného 
voľna a pracovného 
pokoja (platí len na prácu 
technika) 

% 

 

 



3. Použitý materiál 

 

Podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa  

 

1) Hodina práce technika mimo pravidelného servisu (v prípade nahlásenia 
poruchy) bude obsahovať cenu vrátane dopravy a drobný inštalačný materiál ako 
napr. káble, svorkovnice, skrutky, matice a pod. 



Príloha č. 3 výzvy 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, zastúpený 

meno/mená a priezvisko/priezviská) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet 

zákazky „Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy“, 

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami uvedenými 

v návrhu zmluvy, ktorá tvorí  prílohu č. 2 výzvy, 

 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a 

úplné, 

 

- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 

 

 

v..........................................dňa........................... .................................................. 

 podpis 

 

doplniť podľa potreby 

 
 


