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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

podľa § 9 ods. 9  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 SR 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. Csaba Tárczy 

Telefón: 02/502357 

Fax: 02/50236715 

Elektronická pošta: csaba.tarczy@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistcs.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných 
systémov.  

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

 
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu týchto bezpečnostných 
systémov v rozsahu špecifikovanom nižšie: 

- stabilného hasiaceho zariadenia (SHZ), 

- elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), 

- skorej detekcie požiaru (SDP), 

- monitoringu technológií (MON), 

- poplachového systému pre hlásenie narušenia (PSN), 

- systému kontroly vstupu (SKV), 

- priemyselnej televízie (PTV), 

- detekcie zaplavenia (DZ), 

- únik fluórovaných plynov (FPL), 

- opakované prehliadky plynové (OPP), 

- opakované prehliadky tlakové (OPT), 

v zmysle nasledovných predpisov a noriem: 

- Vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. 

- Vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.z. 

- STN 33 1500 a STN 34 2710 

- Zákona č. 124/2006 Z. z., 
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- Zákona č. 286/2009 Z.z., 

- Vyhl. MŽP SR č. 314/2009 Z.z., 

- Nariadenia EP a rady ES č. 842/2006 a súvisiacich predpisov a 

- podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508 / 2009, príloha č. 5 (nádoba - skupina/druh 
Ab), 
 

na objektoch: 

- Produkčné výpočtové centrum ŠÚ SR, Hanulova ul. č. 5/c, Bratislava (VC1),  

Sekundárne výpočtové centrum ŠÚ SR, Miletičova ul. č.3, Bratislava (VC2). 

  

Verejný obstarávateľ (VO) požaduje tiež preškolenie vlastného obslužného personálu na 

prevádzku a kontrolu hore uvedených zariadení a systémov a pozáručný  servis 

špecifikovaných systémov v rozsahu: 

- odstránenie nedostatkov a závad, ktoré poskytovateľ zistí pri pravidelných 

kontrolách a revíziách (náhradné diely nie sú súčasťou),  

- odstránenie nahlásených technických porúch (náhradné diely nie sú 

súčasťou), 

- upgrade a update systémov, 

- úprava a rozšírenie systémov. 

Obdobie, v ktorom je požadované poskytovanie špecifikovaných služieb je do 
31.12.2015. 

Požadovaná doba na odstránenie technickej poruchy systému je do 48 hodín od 
nahlásenia. 

 

Podrobná špecifikácia technológií a frekvencia výkonu činností: 

Systém 

Typ 

zariadenia/ 

Výrobca 

Počet adresných 

bodov 
Mesačná kontrola 

Štvrťročná 

kontrola 

Polročná 

kontrola 

Ročná 

kontrola 

S
H

Z
 Stabilné 

hasiace 

zariadenie 

HFC 227 / 

SIEX  

6 ks zásobník 

2 ks ventil 

14 ks tryska 

1 - 2 – 3 - 4 – 5 - 6 

- 7 - 8 – 9 - 10 - 11  
 3 - 6 - 9 6 12 

E
P

S
 Elektrická 

požiarna 

signalizácia 

IQ8M Esser /  

Honeywell 

1 ks ústredňa 

42 ks autom. 

hlásič 

4 ks tlač. hlásič 

20 ks sign. 

zariadenie 

1 - 2 – 3 - 4 – 5 - 6 

- 7 - 8 – 9 - 10 - 11  
3 - 6 - 9   12 

S
D

P
 Skorá 

detekcia 

požiaru 

IFT 1/ 

Xtralis 

1 ks nástenná 

jednotka 

4 ks vetva 

1 - 2 – 3 - 4 – 5 - 6 

- 7 - 8 – 9 - 10 - 11  
3 - 6 - 9   12 
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M
O

N
 

Monitoring 
WINMAG/ 

Honeywell 

60 ks binár. 

vstup 

technológia 

185 ks vstup 

bezpečn. 

Systémy 

1 - 2 – 3 - 4 – 5 - 6 

- 7 - 8 – 9 - 10 - 11   

(prenos stavov EPS 

a SDP) 

3 - 6 - 9   12 

P
S

N
 Poplachový 

systém pre 

hlásenie 

narušenia 

MB 48/ 

Honeywell 

1 ks ústredňa 

2 ks spínacie zar.  

9 ks PIR 

20 ks dverových 

kont. 

  3 - 6 - 9   12 

S
K

V
 Systém 

kontroly 

vstupu 

Targa 2H 

proxi/ 

Wega 

3 ks čítacia hlava 

3 ks el. mech. 

Zámky 

1 ks server 

  3 - 6 - 9   12 

P
T

V
 

Priemyselná 

televízia 

EMM-IP-

1,3MPX-

DOME 

9 ks kamera 

1 ks server 
  3 - 6 - 9   12 

D
Z

 

Detekcia 

zaplavenia 

iCoNet/ 

PPS 

1 ks riadiaca 

jedn. 

4 ks detekčný 

kábel 

3 ks det. teploty 

3 ks det. vlhkosti 

      12 

F
P

L
 Kontrola 

úniku 

fluórovaných 

plynov 

HFC 227 / 

SIEX 
6 ks zásobník   2, 7  

O
P

P
 Opakovaná 

prehliadka 

plynová 

HFC 227 / 

SIEX 
6 ks zásobník    2 

O
P

T
 Opakovaná 

prehliadka 

tlaková 

HFC 227 / 

SIEX 
6 ks zásobník    2 

 

 

Pozn. číselný údaj v posledných štyroch stĺpcoch reprezentuje číselné označenie mesiaca v roku 
napr. 1=január, 2=február, 3=marec, atď. 

 

 

Typy a periodicita výkonu kontrol: 

 

1.Kontroly EPS podľa §15, ods. 2, pís. b, c, a d vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. 
o EPS: 

 a) denná kontrola (vykonáva zaškolená osoba VO), 

 b) mesačná kontrola (vykonáva revízny technik (RT)). 

 c) štvrťročná kontrola (vykonáva RT), 

 d) ročná kontrola (vykonáva RT.) 
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2.Kontroly SHZ podľa §13, ods. 2, písm. c, d, e a f a ods.4, a prílohy č.1 vyhlášky MV 
SR č. 169/2006 o SZH a čl. 9.3. STN EN 15004-1 

 b) týždenná kontrola (vykonáva osoba poverená obsluhou - zaškolená 
osoba VO), 

 c) mesačná kontrola (vykonáva RT), 

 d) štvrťročná kontrola (vykonáva RT), 

 e) polročná kontrola (vykonáva RT), 

 f) ročná kontrola (vykonáva RT). 

 

3. Kontrola nakladania s fluórovanými skleníkovými plynmi a kontrola úniku fluórovaných 
skleníkových plynov v zmysle Zákona č. 286/2009 Z.z., Vyhl. MŽP SR č. 314/2009 Z.z., 
Nariadenia EP a rady ES č. 842/2006 a súvisiacich predpisov. 

Kontrolu na únik plynu vykonáva  oprávnená fyzická osoba vo frekvencii: 

  -1x za 6 mesiacov. 

 

4.Revízia tlakovej nádoby stabilnej – podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508 / 2009, príloha č. 5 
(nádoba - skupina/druh Ab) 

 - opakovaná vonkajšia prehliadka (vykonáva RT) 

     • frekvencia 1x ročne. 

 

5. Odborné prehliadky (OP) a Odborné skúšky (OS) plynového zariadenia – podľa 
Prílohy č. 10 Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. 

 -Odborná prehliadka zariadenia plynového skupiny/druhu Ca 

     • frekvencia 1x za 3 roky – vykonáva prevádzkovateľom určená osoba. 

 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 

Ostatné služby 

 

6. Typ zmluvy 
6.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytnutí 

servisných služieb podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka, rešpektujúcu 
dobré mravy a všeobecne uznávané obchodné zvyklosti. 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. 
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7. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava, Štatistický úrad SR -  pracovisko ŠÚ 
SR v Bratislave , Hanulova ul. č. 5/c, 840 00 Bratislava 

 

8. Termín plnenia predmetu zákazky 

Do 31. 12. 2015 od účinnosti zmluvy.  

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

Nie je potrebná.  

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

 
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, 

bude vyjadrená v eurách. 

10.2 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky. 

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

10.4 Navrhovaná cena musí byť uvedená v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

10.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní v ponuke. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 

obstarávateľa. 

11.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

11.3 Splatnosť faktúry bude minimálne 21 dní od jej doručenia. 

 

12. Podmienky účasti   
12.1. Uchádzačom môže byť podnikateľ – právnická osoba alebo podnikateľ – fyzická 

osoba, ktorá predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť 
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie 
požadovaného predmetu zákazky. 

12.2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač mal k dispozícii výrobcom príp. 
zastúpením výrobcu potvrdené oprávnenie o vykonávaní servisnej a kontrolnej 
činnosti na zariadeniach a systémoch  definovaných v bode 3 tejto výzvy.  
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Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 

13. Obsah cenovej ponuky (Cenová ponuka predložená uchádzačom musí 
obsahovať) 

13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

a) 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) 

b) doklady podľa bodu 12 tejto výzvy, 

c) čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy, že súhlasí s 
obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 2 tejto výzvy, 

d) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom 
(príloha č. 1 tejto výzvy).  

e) osobitné oprávnenie vydané  podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o 
ochrane pred požiarmi a § 35 vyhlášky MV SR č. 121/2002 o požiarnej 
prevencii na výkon požadovaných činností na systémoch ESP a SHZ,  

f)        oprávnenie na servis a údržbu monitorovacieho systému,  

g) osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosť revízneho technika 
vyhradeného technického zariadenia elektrického,  

h) osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosť odborného pracovníka 
plynových zariadení,  

i)        osvedčenie o spôsobilosti vykonávať činnosť odborného pracovníka pre 
vykonávanie odborných prehliadok a skúšok prevádzkovaných tlakových 
zariadení, 

j)        potvrdenie o zavedení a používaní systému manažérstva kvality v oblasti 
servisu a revízie bezpečnostných  a protipožiarnych systémov podľa 
požiadavky normy EN ISO 9001:2008, 

k) potvrdenie o zavedení systému environmentálneho manažérstva v oblasti 
servisu a revízie bezpečnostných a protipožiarnych systémov podľa 
požiadaviek normy EN ISO 14001:2004 

l)        potvrdenie o zavedení a používaní systému manažérstva bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci v oblasti  servisu a revízie bezpečnostných a 
protipožiarnych systémov podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007, 

m) oprávnenie na školenie obslužného personálu VO na prevádzku a kontrolu 
zariadení a systémov  definovaných v bode 3 tejto výzvy   

13.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe zadávania 
zákazky prostredníctvom potvrdení, dokladov a dokumentov požadovaných v bode 
12. 

13.3 Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 12. a 13.1, táto 
ponuka bude vylúčená z predmetnej zákazky. 
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13.4 Uchádzač môže predložiť ponuku prostredníctvom elektronickej pošty 
naskenovanú vo formáte pdf, prostredníctvom poštovej zásielky, alebo osobne  na 
adresu uvedenú v bode 14. 

13.5 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade 
predloženia ponuky prostredníctvom elektronickej pošty je rozhodujúci termín 
odoslania ponuky uchádzačom. 

13.6 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania. 

13.7 Ponuky, doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk, sa uchádzačom nevracajú. Tieto zostávajú ako súčasť 
dokumentácie k predmetnej zákazke. 

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk  

Lehota na predkladanie  cenových ponúk uplynie dňa 23. 01. 2015 do 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: Csaba Tárczy 

Telefón: 02/50236357 

Fax:  02/50236715 

E-mail: csaba.tarczy@statistics.sk 

 

 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH.  

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

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa 
umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného obstarávania, odmietne podpísať 
zmluvu o  dielo na predmet  zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí druhého 
uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. 

  

mailto:csaba.tarczy@statistics.sk
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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: Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného 

servisu bezpečnostných systémov 

 

(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 

Celková 
cena 

v EUR s 
DPH 

1. 

 

 Výkon pravidelných kontrol 

a skúšok a preškolenie personálu VO 

(paušálna cena za obdobie 1 rok) 
rok 1   

 

2. 

 

 Mimozáručný servis (paušálna cena 

za obdobie 1 rok vrátane dopravy 

servisného technika, diagnostiky 

a odstránenia  problému – obstaranie 

náhradných dielov nie je predmetom 

tejto ponuky) 

rok 1   

 

Celková ceny za predmet zákazky     

 

 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno:     

Podpis: ...................................... 
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Príloha č. 2 výzvy 
 

ZMLUVA O SERVISNEJ ČINNOSTI  

 

Číslo u  objednávateľa: ZML--/2015-500 

Číslo u poskytovateľa: (doplní uchádzač) 

 

uzatvorená podľa § 269 ods.2.Obchodného zákonníka 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY: 

 

Obchodné meno:   Štatistický úrad Slovenskej republiky  

Sídlo:    Miletičova 3, 824 67 Bratislava  

IČO:    166197   

DIČ:    2020830218 

IBAN:    SK468180000000700007244 

V zastúpení:   PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., predsedníčka úradu 

(ďalej len “objednávateľ”) 

 

a 

 

Obchodné meno:    

Sídlo:         

IČO:     

DIČ:     

DPH IČ:  

IBAN:    

Obchodný register:   

Licencia:    

V zastúpení:    

(ďalej len “poskytovateľ”) 

 

1. PREDMET A MIESTO PLNENIA ZMLUVY 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie pravidelných kontrol a skúšok: 

 a) stabilného hasiaceho zariadenia (ďalej len „SHZ“), 

 b) elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), 

 c) skorej detekcie požiaru (SDP), 

 d) monitoringu technológií (MON), 

 e) poplachového systému pre hlásenie narušenia (PSN), 

 f) systému kontroly vstupu (SKV), 

 g) priemyselnej televízie (PTV), 

 h) detekcie zaplavenia (DZ), 

 i) únik fluórovaných plynov (FPL) 

 j) opakované prehliadky plynové (OPP), 

 k) opakované prehliadky tlakové (OPT) 
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v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem: vyhlášky 

MV SR č. 726/2002 Z.z., vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 286/2009 

Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 314/2009 Z.z., nariadenia EP a Rady (ES) č. 842/2006 a súvisiacich predpisov 

a podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. príloha č. 5 (nádoba – skupina/druh Ab),  STN 33 1500 

a STN 34 2710  na systémy špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy (pozn.: v zmysle bodu 1.3. v prílohe 

č.1 je potrebné jednoznačne presne vymedziť predmet zmluvy pre VC1 a osobitne pre VC2 – t.j. Objekt 

DC Hanulova...Objekt DC Miletičova...) . 

 

1.2. Predmetom tejto zmluvy je tiež mimozáručný servis systémov uvedených v bode 1.1. v rozsahu: 

a) odstránenie nedostatkov a závad, ktoré poskytovateľ zistí pri pravidelných kontrolách 

a revíziách (náhradné diely nie sú súčasťou),  

b) odstránenie nahlásených technických porúch (náhradné diely nie sú súčasťou), 

c) upgrade a update systémov, 

d) úprava a rozšírenie systémov, 

e) preškolenie obslužného personálu objednávateľa na prevádzku a kontrolu hore uvedených 

zariadení a systémov. 

 

1.3. Miesto plnenia: 

Produkčné výpočtové centrum ŠÚ SR, Hanulova ul. č. 5/c, Bratislava (ďalej len „VC1“) a  

sekundárne výpočtové centrum ŠÚ SR, Miletičova ul. č.3, Bratislava (ďalej len „VC2“)  

 

2. LEHOTY A SPÔSOB PLNENIA 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje na oboch miestach uvedených v bode 1.3 tejto zmluvy vykonávať 

mimozáručný  servis všetkých systémov uvedených  v bode 1.1. tejto zmluvy, kontroly  a skúšky 

podľa bodu 1.1 v súlade s §15 ods. 2 písm. b), c), a d) vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z., kontroly 

SHZ v súlade s §13 ods. 2 písm. c), d), e) a f)  vyhlášky MV SR č. 169/2006 Z.z.  

2.2. Pravidelné kontroly a skúšky sa budú vykonávať vo frekvencii špecifikovanej v prílohe č.1 tejto 

zmluvy. 

2.3. Zo všetkých vykonaných kontrol budú vykonané zápisy do prevádzkových kníh. Objednávateľ 

potvrdí svojím oprávneným zamestnancom vykonanie všetkých kontrol  ako v prevádzkovej knihe  

tak aj na osobitnom doklade, ktorý bude súčasťou faktúry. 

2.4. Poskytovateľ a objednávateľ sa na termíne vykonania pravidelnej skúšky činnosti a ročnej 

odbornej prehliadky a skúšky systémov uvedených v predmete tejto zmluvy dohodnú minimálne 1 

deň vopred.  

2.5. Nahlásené technické poruchy sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť do 48 hodín od ich nahlásenia. 

Nástup servisného technika poskytovateľa  na servisný zásah bude najneskôr do 24 hodín od 

nahlásenia technickej poruchy.  Objednávateľ bude poruchy nahlasovať: 

 telefonicky na číslo:  doplní uchádzač cez pracovné dni od 8:00 do 16:00 

 telefonicky na číslo: doplní uchádzač mimo tento čas 

Objednávateľ vždy písomne potvrdí svoju požiadavku na: e-mailovú  adresu  doplní uchádzač  

Za objednávateľa je oprávnený nahlasovať technické poruchy:  

Ing. Igor Vida,  

Ing. Stanislav Tinka, 

Peter Šíma 

 

2.6. Lehota  48 hodín sa nevzťahuje na také poruchy,  ktoré vznikli hrubým zásahom do SHZ-riadenie 

a SHZ ako napr. požiar, mechanické poškodenie, znovunaplnenie hasiva po spustení a  pod. 

K vykonanej oprave vyhotoví poskytovateľ servisný list. 

2.7. Cena za znovu naplnenie systému SHZ a uvedenie do prevádzky bude v prípade potreby účtovaná 

zvlášť, po odsúhlasení objednávateľom a vystavením objednávky. 
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2.8. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť nedostatky a závady podľa bodu 1.2. písm. a) tejto zmluvy 

najneskôr do 48 hodín od ich zistenia. 

3. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

3.1. Objednávateľ po vzájomnej dohode s poskytovateľom umožní tomuto vykonávať práce podľa 

tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe. 

3.2. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho zamestnanca zodpovedného za prevádzku  v objekte pri 

odskúšaní funkčnosti systémov po výkone prác podľa tejto zmluvy. 

3.3. Objednávateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých  sú inštalované technológie, 

ktorých servis a údržba je predmetom tejto zmluvy. 

 

4. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA  

4.1. Po vykonaní úkonov uvedených v bode 2.2. tejto zmluvy, poskytovateľ je povinný vykonať 

v prítomnosti oprávneného zamestnanca objednávateľa odskúšanie prevádzky schopnosti 

revidovaného zariadenia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na bod 2.5. tejto zmluvy ( po vykonaní 

servisného zásahu vykonať aj odskúšanie funkčnosti opraveného systému). 

4.2. Poskytovateľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov viesť písomne v prevádzkovej 

knihe, prípadne vykonať zmenu v príslušnej projektovej dokumentácii. 

4.3. Revízny technik vykonávajúci príslušné revízie a opravy na zariadeniach musí disponovať 

príslušnými platnými oprávneniami pre revíziu a vykonanie opravy po dobu platnosti zmluvy. 

Poskytovateľ je povinný kópie príslušných oprávnení priložiť ako prílohu ku zmluve. 

4.4. Poskytovateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o zistených bezpečných opatreniach, úpravách a 

vykonaných opravách na zariadení objednávateľa. Mlčanlivosť platí aj po ukončení zmluvného 

vzťahu medzi objednávateľom a poskytovateľom. 

4.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy riadne, v dohodnutom čase, v požadovanej 

kvalite a berie na seba plnú zodpovednosť voči príslušnej tretej osobe v prípade nevykonania 

predmetu zmluvy podľa jej bodu 1.1. v zmysle príslušných právnych predpisov. 

4.6. V prípade nevykonania predmetu zmluvy v dohodnutom čase podľa bodu 2.2. tejto zmluvy 

poskytovateľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z mesačnej celkovej ceny 

stanovenej v prílohe č.2 za každý deň omeškania až do jeho skutočného vykonania. V prípade 

nevykonania predmetu zmluvy v dohodnutom čase podľa bodu 2.5. a 2.8. tejto zmluvy 

poskytovateľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25€/hod. až do jeho skutočného 

vykonania. 

5. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Cena za poskytnutie služieb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2.  tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  Cena obsahuje všetky režíjné a mzdové náklady poskytovateľa vzniknuté v súvislosti 

s poskytovaním služieb. Cena neobsahuje materiál použitý pri oprave systémov. Zmluvné strany 

sa dohodli na cene vo výške 

 

Celková cena bez DPH 

 (slovom:........)  

 

5.2 Popis cien za poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy podľa bodov 1.1 a 1.2 

tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
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5.3 Všetky ceny  podľa bodu 5.1. tohto článku sú uvedené bez DPH, pričom DPH bude 

k uvedeným cenám aplikovaná v rozsahu platného zákona upravujúceho výšku dane z pridanej 

hodnoty účinného ku dňu fakturácie. 

5.4 Fakturácia za služby poskytované podľa bodov 1.1. a 1.2. tejto zmluvy bude prebiehať na 

mesačnej báze. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy po uplynutí mesiaca, v ktorom 

boli dané služby poskytované. Splatnosť faktúr je stanovená na 21 dní odo dňa ich 

doručenia objednávateľovi. V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti je poskytovateľ 

oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň 

omeškania. 

5.5 Faktúra musí obsahovať 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. Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti daňového dokladu, alebo v nej 

nebudú správne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi na 

prepracovanie. V takom prípade sa preruší priebeh lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 

plynúť registrovaním opravenej faktúry u objednávateľa. Súčasťou faktúry musí byť doklad  

o poskytnutí služieb podľa bodov 1.1. a 1.2.,  podpísaný oprávnenými zamestnancami  

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv. 

6.2.  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do: 31. 12. 2015. 

6.3.  Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba na základe dohody oboch 

 zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. 

6.4.  Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

6.5. Neoddeliteľnými súčasťou  tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č. 1: Špecifikácia technológii a frekvencia výkonu činnosti 

 Príloha č. 2: Cenník za výkon pravidelných kontrol a skúšok a mimozáručný servis 

 Príloha č.3 : Oprávnenia zamestnancov poskytovateľa na výkon predmetu zmluvy 

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky    

    

  PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., 

predsedníčka Štatistického úradu SR 

 

 

 

  

(Mena, priezvisko štatutárneho zástupcu, 

podpis a pečiatka za poskytovateľa)                        

 

 

 

 

 

 

  

 

Dátum: 

  

Dátum: 
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Príloha č. 1 k zmluve č. ZML--/2015-500 – Špecifikácia technológií a frekvencia výkonu činností 

OBJEKT: VC1 HANULOVA a VC2 MILETIČOVA 

Systém 

Typ 

zariadenia/ 

Výrobca 

Počet adresných 

bodov 
Mesačná kontrola 

Štvrťročn

á kontrola 

Polročná 

kontrola 

Ročná 

kontrola 

S
H

Z
 Stabilné 

hasiace 

zariadenie 

HFC 227 / 

SIEX  

6 ks zásobník 

2 ks ventil 

14 ks tryska 

1 - 2 – 3 - 4 – 5 - 6 

- 7 - 8 – 9 - 10 - 11  
 3 - 6 - 9 6 12 

E
P

S
 Elektrická 

požiarna 

signalizácia 

IQ8M Esser /  

Honeywell 

1 ks ústredňa 

42 ks autom. hlásič 

4 ks tlač. hlásič 

20 ks sign. 

zariadenie 

1 - 2 – 3 - 4 – 5 - 6 

- 7 - 8 – 9 - 10 - 11  
3 - 6 - 9   12 

S
D

P
 Skorá 

detekcia 

požiaru 

IFT 1/ 

Xtralis 

1 ks nástenná 

jednotka 

4 ks vetva 

1 - 2 – 3 - 4 – 5 - 6 

- 7 - 8 – 9 - 10 - 11  
3 - 6 - 9   12 

M
O

N
 

Monitoring 
WINMAG/ 

Honeywell 

60 ks binár. vstup 

technológia 

185 ks vstup 

bezpečn. Systémy 

1 - 2 – 3 - 4 – 5 - 6 

- 7 - 8 – 9 - 10 - 11   

(prenos stavov EPS 

a SDP) 

3 - 6 - 9   12 

P
S

N
 Poplachový 

systém pre 

hlásenie 

narušenia 

MB 48/ 

Honeywell 

1 ks ústredňa 

2 ks spínacie zar.  

9 ks PIR 

20 ks dverových 

kont. 

  3 - 6 - 9   12 

S
K

V
 Systém 

kontroly 

vstupu 

Targa 2H 

proxi/ 

Wega 

3 ks čítacia hlava 

3 ks el. mech. Zámky 

1 ks server 

  3 - 6 - 9   12 

P
T

V
 

Priemyselná 

televízia 

EMM-IP-

1,3MPX-

DOME 

9 ks kamera 

1 ks server 
  3 - 6 - 9   12 

D
Z

 

Detekcia 

zaplavenia 

iCoNet/ 

PPS 

1 ks riadiaca jedn. 

4 ks detekčný kábel 

3 ks det. teploty 

3 ks det. vlhkosti 

      12 

F
P

L
 Kontrola 

úniku 

fluórovaných 

plynov 

HFC 227 / 

SIEX 
6 ks zásobník   2, 7  

O
P

P
 Opakovaná 

prehliadka 

plynová 

HFC 227 / 

SIEX 
6 ks zásobník    2 

O
P

T
 Opakovaná 

prehliadka 

tlaková 

HFC 227 / 

SIEX 
6 ks zásobník    2 

 

Poznámka:  V tabuľke je uvedené poradové číslo mesiaca, v ktorom je plánovaná činnosť 
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Príloha č. 2 k zmluve č. ZML--/2015-500: Cenník za výkon pravidelných kontrol a skúšok a mimozáručný 

servis.  

 

A - Cenník za výkon pravidelných kontrol a skúšok a mimozáručný servis 

 

 

ROK Cena bez DPH za rok 

Cena 

bez 

DPH 

za 

mesiac 

2015 

   

 

 

Pol. 

č. 
Názov  MJ 

Počet 

MJ 

Cena za MJ v EUR 

bez DPH 

1. 

 

Výkon pravidelných kontrol a skúšok 

a preškolenie personálu VO (paušálna cena za 

obdobie do 31.12.2015) 

rok 1  

2. 

 

Mimozáručný servis (paušálna cena do 

31.12.2015 vrátane dopravy servisného 

technika, diagnostiky a odstránenia  problému – 

obstaranie náhradných dielov nie je predmetom 

tejto ponuky) 

rok 1  

 

 

Poznámka: 

 

Všetky ceny sú v mene EUR a sú uvedené bez DPH. 

 

Ceny obsahujú všetky režijné a mzdové náklady poskytovateľa vzniknuté v súvislosti s poskytovaním služby. 

Cena neobsahuje materiál použitý pri oprave systémov. 

 

K fakturovanej sume bude pripočítaná DPH platná v čase vystavenia daňového dokladu. 
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Príloha č. 3 k zmluve č. ZML--/2015-500: Oprávnenia zamestnancov poskytovateľa na výkon predmetu 

zmluvy 
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Príloha č. 3 výzvy 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

Uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na 
predmet zákazky „Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu 
bezpečnostných systémov“  

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami 
uvedenými návrhu zmluvy v prílohe č. 2,  
 

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

- predkladá iba jednu ponuku. 
 

 

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

 podpis 

 

doplniť podľa potreby 

 

 

 

 


