ZMLUVA o poskytovaní služieb č.: 08/2020 - 3
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Čl. I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov: Gerium
Sídlo:

Pri trati 47, 821 06 Bratislava

IČO:

317 555 34

telefón:

02/40240114

mobil:

0905 473 211

kontaktná osoba: Ing. Peter Stano
e-mail: cembova@gerium.sk, stano@gerium.sk
Za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová, MPH riaditeľka
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
1.1. Poskytovateľ:
Obchodné meno :

DIZAJN & REAL, s.r.o.

Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Registrácia
Kontaktné údaje

:
:
:
:
:
:

Zastúpenie

:

Na doline 10117, 831 07 Bratislava
47 228 423
2023834428
SK2023834428
spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka 90887/B
Telefón: 0948/ 509 876
E-mail: nemcek@dizajnreal.sk
za spoločnosť je oprávnený konať Ing. Pavol Nemček

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
Táto zmluva je výsledkom obstarávania zákazky s nízkou hodnotou pod názvom „Odborné
prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a elektrospotrebičov
v zariadení Gerium“ podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dole uvedenom mieste a
čase po prehlásení zmluvných strán, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená takto:
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Čl. II. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je poskytnutie služby spočívajúcej vo vykonaní odborných prehliadok
a odborných skúšok (ďalej aj len ako „OPaOS) vyhradených technických zariadení
elektrických, revízií elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 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 t. j.
vykonanie opatrení k zabezpečeniu kontroly súladu el. inštalácie s príslušnými požiadavkami v
európskom harmonizačnom dokumente HD 60364-6:2007, minimálne v rozsahu funkčných a
prevádzkových skúšok na elektrozariadeniach a v rozsahu podľa bodu 2.3 tejto zmluvy
v objekte Gerium, Smolnícka 3, Bratislava – Ružinov Poskytovateľom, za čo sa Objednávateľ
zaväzuje zaplatiť odplatu v súlade s ustanoveniami Čl. VI a VII zmluvy.
2.2 Poskytovateľ je povinný pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou, pracovať na
profesionálnej úrovni a v súlade s platnou legislatívou.
2.3 Poskytovateľ zabezpečí pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve:
2.3.1. revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia zahŕňajúce bežné
elektrospotrebiče a náradie, predovšetkým tlačiarne, PC, monitory, kopírovacie stroje,
chladničky, napájacie šnúry, uhlové brúsky, píly, vŕtačky atď. v zmysle zoznamu, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tejto zmluvy. Poskytovateľ zistí stav elektrických spotrebičov vrátane komponentov
počítačových zostáv z hľadiska ich bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom podrobnou
prehliadkou, meraním a skúšaním, vykoná pre každý elektrický spotrebič podľa triedy ochrany
podrobnú prehliadku a stav elektrického spotrebiča a jeho jednotlivých súčastí, meranie odporu
ochranného vodiča, meranie odporu izolácie, meranie unikajúcich prúdov a skúšku funkčnosti
z hľadiska bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom podrobnou prehliadkou, meraním
a skúšaním;
2.3.2. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení v
netechnologických objektoch, elektrozariadenia, bleskozvody. Poskytovateľ v rámci OPaOS
bleskozvodov (zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny) preukáže, či
bleskozvodné zariadenie a jeho súčasti na ochranu budovy pred účinkami atmosférickej
elektriny zodpovedá bezpečnostno-technickým požiadavkám príslušných noriem;
2.3.3. odborné prehliadky a odborné skúšky a revízie elektro zariadení, vrátane revízie
odstránenia zistených závad, pričom Objednávateľ v rámci OPaOS – elektroinštalácia
(elektrické zariadenie) objektu požaduje zisťovanie stavu elektrického zariadenia budovy
podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním za účelom zistenia jej bezpečnosti pred úrazom
elektrickým prúdom.
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Čl. III. Práva Objednávateľa
3.1 Objednávateľ nekvalitné poskytnutie služieb môže reklamovať u poskytovateľa ihneď a
to osobne, písomne, telefonicky alebo e-mailom.
3.2 Pri neuplatnení reklamácie v zmysle ustanovenia v bode 3.1 zmluvy do troch pracovných
dní od poskytnutia služby sa takéto poskytnutie služieb považuje za splnené v požadovanej
kvalite a rozsahu.
Čl. IV. Povinnosti Poskytovateľa
4.1 Zodpovednosť za vady poskytovateľom poskytnutých služieb v súlade s ustanoveniami
tejto zmluvy bude posudzovaná podľa Obchodného zákonníka a technických noriem platných
pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia.
4.2 V prípade uplatnenia reklamácie plnenia je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu
bezodkladne, najneskôr do 3 dní.
4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne služby podľa tejto zmluvy v súlade s ponukou, ktorú
predložil Objednávateľovi ako uchádzač v procese verejného obstarávania podľa §117 ZVO na
obstaranie zákazky pod názvom „Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení,
bleskozvodov a elektrospotrebičov v zariadení Gerium“.
4.4 O vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok Poskytovateľ vyhotoví a odovzdá
Objednávateľovi revízne správy v dvoch vyhotoveniach
Čl. V. Doba trvania zmluvy
5.1 Táto zmluva je záväzná od jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne deň po jej zverejnení v zmysle osobitných predpisov.
5.2 Objednávateľ zverejní na svojej web stránke zmluvu hneď po jej podpísaní oboma
zmluvnými stranami.
5.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 30 dní odo dňa vzniku jej účinnosti.
5.4 Obe strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy pokiaľ dôjde k hrubému porušeniu zmluvných
podmienok. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Hrubým porušením zmluvných podmienok sa
rozumie obzvlášť:
5.4.1 neodstránenie vád poskytovaného plnenia zo strany Poskytovateľa v súlade s ustanovením
čl. IV ods. 4.2;
5.4.2 nezaplatenie faktúr Objednávateľom viac ako 100 dní po lehote splatnosti a to ani v
prerokovanom náhradnom termíne;
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5.4.3 táto zmluva zaniká, ak zanikne ktorákoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu,
alebo ak dodávateľ stratí príslušné oprávnenie na podnikanie;
5.5 Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvu aj písomnou dohodou.
Čl. VI. Odplata za poskytovanie služieb
6.1 Odplata za poskytnutie služieb podľa Čl. II tejto zmluvy, je stanovená v zmysle § 2 zákona
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. a výmeru MF SR č. R-3/1996.
6.2 Odplata za poskytnutie služieb uvedených v Čl. II počas celého trvania zmluvy je
stanovená ako pevná cena vo výške:
Cena bez DPH: 5 800,- EUR (slovom päť tisíc osemsto eur)
DPH 20%:

1 160,- EUR (slovom tisíc sto šesťdesiat eur)

Cena s DPH:

6 960,- EUR (slovom šesť tisíc deväťsto šesťdesiat eur)

Poskytovateľ nie je platcom DPH.
Čl. VII. Platobné podmienky
7.1 Odplata za poskytnutie služieb bude Objednávateľom uhradená na základe faktúry, ktorú
Poskytovateľ vystaví a doručí najneskôr do 15. dňa nasledujúceho po odovzdaní všetkých
protokolov o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok zariadení, bleskozvodov
a spotrebičov.
7.2 Daňový doklad - faktúra (ďalej len: „faktúra") musí obsahovať údaje v súlade s touto
zmluvou a platnou právnou úpravou v SR a EÚ. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať
predpísané náležitosti Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie. V
takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
7.3 Faktúra sú splatná do 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady sa
považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
Čl. VIII. Zmluvné pokuty a náhrada škody
8.1 V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá zmluvnej
strane vyplýva z tejto zmluvy iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku, je povinná
zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 330,- €, ak táto zmluva neurčuje inú
výšku zmluvnej pokuty.
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8.2 V prípade ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy,
Poskytovateľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
Čl. IX. Osobitné dojednania
9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany Poskytovateľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy,
najmä ak Poskytovateľ :
9.1.1 bude preukázateľne vykonávať služby vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými
v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Poskytovateľ Objednávateľom písomne
upozornený, a ktoré Poskytovateľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v lehote dojednanej
za týmto účelom.
9.1.2 v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastaví poskytovanie služieb súvisiace s
predmetom plnenia na dobu dlhšiu ako 3 dni, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v
plnení tejto zmluvy.
9.1.3 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, postúpi všetky alebo niektoré
práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
9.1.4 stratí spôsobilosť na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
9.2 V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o viac
ako 100 dní po lehote splatnosti, Poskytovateľ má nárok odstúpiť od tejto zmluvy.
9.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť
spočívajúcu v sprístupnení zariadení a spotrebičov, ktoré majú byť predmetom revízie.
Čl. X Záverečné ustanovenia
10.1 Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva o dielo sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej
republike upravujúcimi príslušnú oblasť poskytovaných služieb.
10.2 Zmluva môže menená výlučne formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
10.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní
obdrží dve vyhotovenia a Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia.
10.4 Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch zmluvných
strán, pričom postúpenie akýchkoľvek pohľadávok voči Objednávateľovi z titulu tejto zmluvy
je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zakázané.
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10.5 Po obozriimeni sa s obsahom tejto zmluvy, ktor6mu porozumeli a ktorf je slobodnym
prejavom ich skutodnej v61e, zmluvn6 strany trito zrnluvu na mak sfhlasu podpisali. Trlto
znluva je povinne zverejf,ovan6 podlla ustanoveni $ 5a zrlkona o slobodnom pristupe k
inform6ci6m (zil<onad).21112000 Z. z. v znenineskor5ich predpisov) v spojeni s ustanoveniami
S 271 ods.2 a $ 1 ods.2 Obchodn6ho zrikonnika a s ustanoveniami $ 47a Obdianskeho

zikonnika.

znluvy

pripadnfch dodatkov
k tejto zmluve) podfa ustanoveni zikona o slobodnom pristupe k informSciflm a disponuje
pisomnym srihlasom inej dotknutej osoby ( osoby konajricej za Poslgrtovatefa) na zverejnenie
a spristupnenie jej irdajov uvedenych v tejto zmluve (alebo pripadn;ich dodatkoch k tejto
znrluve) podfa ustanoveni zikona o slobodnom pristupe k inform6ci{rn , a to zverejnenie
Objedn6vatefom na dobu trvania povinnosti Objedn6vatelia podlla $ 5a a $ 5b zikona o
slobodnom pristupe k inform6ci6m. Tento sirhlas moZno pred uplynutim doby trvania tejto
povinnosti odvolat' len po predchddzajricom pisomnom srihlase ObjednSvatefa.
10.6 Poskytovatef sirhlasi so zverejnenim a spristupnenim tejto

Priloha d.

I zrnluvy -zoznam elektric[fch

(a

spotrebidov a elektrick6ho rudn6ho niradia

ZaObjedn6vrteta:

ZaPos
ratisiave,dtta 13.8。
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