
ZMLUVA č. 2018 702 o EPS
uzatvorená v zmysle ustanovenia §591 obchodného zákonníka.

I. ZMLUVNÉ STRANY

Vykonávateľ:

v zastúpení:
kontakt:
bankové spojenie:
číslo účtu :
IČO.
DRČ:

D+KAIarm s.r.o. Prešov
zmluvný partner firmy Lites Liberec
Prešov, Jilemnického 3
Ing. Tibor Kaňuch, konateľ
dakalarm@dakalarm.sk, dakalarm@gmail.com,
Tatra banka Prešov
2622796022/1100
36459411
SK2020007242

Objednávateľ:

v zastúpení:
kontakt:
bankové spojenie:
IČO:
DRČ:

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24,
081 79, Prešov
Ing. Stanislav Kuchta, MBA riaditeľ SOS Podnikania
sospmaspo@nextra.sk
IBAN SK16 8180 0000 0070 0051 8020
37880241

II. PREDMET ZMLUVY

Servis - údržba, oprava, dodávka, montáž a zabezpečenie pravidelnej odbornej
prehliadky a skúšky na zariadení Elektrickej požiarnej signalizácie. Z.z. č. 726/2002 § 15
odst. 5. KP - 45 32 21 - Opravy a údržba protipožiarnej signalizácie
KP- 743013 - Skúšky a analýzy, integrovaných elektrických a mechanických systémov

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odbornú prehliadku a skúšku - pozáručný servis na EPS a to 1
x ročne, Z.z. č. 726/2002 § 15 odst. 5, pozostávajúci z týchto úkonov :

1) Kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane na náhradný napájači zdroj
a) Kontrola funkčností ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy

a doplňujúcich zariadení
aa) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia
ab) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc
ac) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora
ad) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení

a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri
pokojovom prúde

ae) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akú. Pre signalizáciu mimo
prevádzky

af) prepojenia jednotlivých zariadení
b) Kontrola hlásičov požiaru

ba) funkčných parametrov hlásičov
bb) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia
bc) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať prevádzkový servis - pozáručný servis na EPS a to 3 x
ročne, Z.z. č. 726/2002 § 15, §16, pozostávajúci z týchto úkonov :

1) Kontrola náhradného napájacieho zdroja
a) Kontrola hlásičov požiaru

aa) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov
a odstránenia povrchovej nečistoty

ab) funkčná kontrola hlásičov požiaru





c) Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy je prevzatie správy o odbornej prehliadke a skúške
o EPS objednávateľom. Vykonávateľ vystaví faktúru. Faktúra je splatná do 14 dní po jej doručení
objednávateľovi.

V. PODMIENKY VYKONÁVANIA ODBORNEJ PREHLIADKY.

a) Odborná prehliadka a skúška bude vykonávaná v mesiaci marec každého roku, vždy najneskôr
k poslednému dňu v mesiaci.

b) Prevádzkový servis v mesiaci: jún, september, december.
c) Objednávateľ zabezpečí pre pracovníkov vykonávateľa voľný vstup do príslušných priestorov, kde

je namontované zariadenie EPS. V opačnom prípade je vykonávateľ zbavený všetkých povinností
a záruk.

d) Objednávateľ predloží po dobu vykonávania odbornej prehliadky EPS:
* Platnú projektovú dokumentáciu
* Záznamovú knihu EPS
e) Objednávateľ zabezpečí osobu poznajúcu pracovné podmienky objednávateľa.
f) Vykonávateľ po dobu odbornej prehliadky a skúšky zabezpečí PO a BOZP svojich zamestnancov.
g) Zodpovedný pracovník za prevádzkovateľa pán Stredňák - sospmaspo@nextra.sk

VI. ZÁRUKA.

Pri plnení podmienok návodu k zariadeniu a počas trvania tohoto zmluvného vzťahu zodpovedá
vykonávateľ za riadny chod zariadenia pre obdobie do termínu ďalšej dohodnutej prehliadky.

Vil. VÝPOVEDNÁ LEHOTA.

Vykonávateľ a objednávateľ sa dohodli, že sú oprávnení vypovedať túto zmluvu nasledovne:
s trojmesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodov
s jednomesačnou výpovednou lehotou za týchto podmienok:

• objednávateľ môže dať vykonávateľovi výpoveď v prípade nekvalitného, resp.
oneskoreného plnenia prác a výkonov

• vykonávateľ môže dať výpoveď v prípade nedostačujúcej súčinnosti objednávateľa,
potrebnej ku kvalitnej a včasnej realizácii prác a výkonov

• v ostatných prípadoch hrubého porušenia práv a záväzkov, zakotvených v ustanoveniach
tejto zmluvy.

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom, nasledujúcim po dni doručenia výpovede.

VIII. PLATNOSŤ ZMLUVY.

Zmluva platí pre dobu určitú od 01.04.2018 do 1.4.2019.
Zmluva vzniká len dohodou o ustanoveniach bodov II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
Táto zmluva je vyhotovená dva krát.
Príloha rozpočet

v Prešove dňa 28. 03. 2018

s.r.ô.
íemnického 3
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OBJEDNÁVATEĽ


