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ZMLUVA
O VÝKONE SERVISNÝCH SLUŽIEB

(ďalej aj ako "zmluva")
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Obchodné meno: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Sídlo: Školská 19,921 Ol Piešťany
IČO: 36232700
IČ DPH: SK2020170031
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka Č. 11528/T
V mene spoločnosti koná: Ing. Viliam Hubinský, CSc; konateľ spoločnosti
(ďalej ako "objednávatel''')
a
Obchodné meno: Remeselné služby, s.r.o.
Sídlo: Česká 15, Bratislava 831 03
IČO: 51 240378
IČ DPH: SK 2120661 312
Zapísaná: OR OS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka Č. 124425/B
V mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Greňo, PhD, konateľ spoločnosti
(ďalej aj ako "zhotovitel"')

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako "zmluvné strany")

I.
Predmet plnenia

1.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonávať,
a. Revíziu a diagnostiku systému riadenia merania a regulácie (ďalej MaR)
b. Nastavenie a monitorovanie systému MaR
c. Doplnenie systému riadenia MaR

1.2 Systémom riadenia MaR sa rozumie centrálny dispečerský systém a zariadenia MaR na
objektoch kotolní a výmenníkových staníc.

1.3 Výkon revíznych a diagnostických služieb pozostáva z operatívnych servisných zásahov
na základe telefonického alebo písomného oznámenia objednávateľa s popisom závady a z
dodávky potrebných náhradných dielov podľa požiadavky objednávateľa. Servisné služby
budú v maximálnej možnej miere vykonávané prostredníctvom vzdialeného prístupu.

1.4 Pri doplnení systému riadenia MaR sa jedná o doplnenie stávajúcich MaR na objektoch o
požadované periférie, vybavenie rozvádzačov , riadiaci systém, konzultácie navrhovaných
riešení, doplnenie SW riadiacich staníc a následné sprístupnenie týchto úprav na
spracovanie pre nadradený systém podľa zadania objednávateľa.

1.5 Jedná so o zariadenia v rámci systému kontroly a regulátorov riadenia na výmenníkových
staniciach a kotolniach spoločnosti Bytový podnik Piešťany, s.r.o ..

1.6 Pravidelná priebežná údržba centrálneho dispečingu, vizualizačných klientov
a databázovej časti bude prebiehať priebežne v mesačných intervaloch vzdialeným
prístupom a dvakrát ročne miestnou údržbou. Rozsah údržby je špecifikovaný v prílohe č.2
tejto zmluvy.

1.7 Revízne a diagnostické zásahy budú vykonávané na základe:
a. Telefonické alebo mailového vyžiadania osôb oprávnených konať vo veciach

zmluvných alebo technických alebo osôb nimi poverených s popisom závady, prípadne
s požiadavkou na dodávky náhradných dielov.



b. Osobitného zapisu zo spoločných rokovaní, v ktorom bude uvedený rozsah prác
a termíny ich plnenia, pričom zápis z rokovania bude podpísaný oboma zmluvnými
stranami, alebo ich poverenými pracovníkmi.

c. Listom na adresu zhotoviteľa
Kontaktné údaje oprávnených a poverených osôb tvoria prílohu č.1 tejto zmluvy.

II.
Dodacie podmienky

2.1. Práva a povinnosti zhotoviteľa
2.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť kvalitný výkon služieb zmluvne dohodnutých
zariadení na mieste inštalácie techniky v rámci svojho pracovného času (od 7,00 hod do
15,30 hod), a aj mimo pracovného času od 15,30 hod do 7,00 hod podľa dohodnutých
podmienok uvedených v bode 3.1.3. a), a 3.1.4. Prípadne podľa požiadavky na servisný
zásah, ktorú stanoví objednávateľ, ak nie je dodatkom k tejto zmluve dohodnuté inak.
2.1.2. Zhotoviteľ môže pozastaviť (bez vypovedania zmluvy) výkon servisných služieb na
zmluvných zariadeniach, ak objednávateľ neplní podmienky dojednané podľa tejto
zmluvy ani po písomnom upozornení, alebo mešká s platbami viac ako 30 dní od termínu
splátky.
2.1.3. Zhotoviteľ vykoná servisný zásah v zmysle bodu 1.3 do:

a. 24 hodín v prípade poruchy, ktorá bráni bezproblémovému chodu riadiacemu
systému, ale nehrozí havária
b. 72 hodín v prípade poruchy, ktorá nebráni bezproblémovému chodu riadiacemu
systému

2.2. Spolupôsobenie objednávateľa
2.2.1. Z dôvodu kvalitného a rýchleho výkonu servisného zásahu objednávateľ uvedie pri

svojej požiadavke čo najviac informácií o stave zariadenia o tom ako sa zistená
závada prejavuje, prípade iné jemu známe skutočnosti, ktoré môžu prispieť
k rýchlemu odstráneniu príčin poruchy.

2.2.2 Objednávateľ zabezpečí nerušený prístup pracovníkov vykonávajúcich predmetné
služby k príslušným zariadeniam.

2.2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutým spôsobom potvrdiť výkon služieb
zhotoviteľom na jednotlivých objektoch na servisnom výkaze zhotoviteľa. Servisný
výkaz tvorí prílohu č.3 tejto zmluvy. Výkon služieb bude potvrdzovať
objednávateľom poverený pracovník. Po vykonaní servisného zásahu vzdialeným
prístupom, bude najneskôr do 24 hodín zaslaný na zodpovednú osobu objednávateľa
servisný výkaz o dÍžke trvania a predmete činnosti zásahu. Pokiaľ do 24 hodín od
doručenia nebude táto informácia zo strany Objednávateľa rozparovaná, považuje sa
servisný výkaz za podpísaný. Kontaktné údaje oprávnených a poverených osôb
tvoria prílohu č.l tejto zmluvy.

2.2.4. Objednávateľ môže okamžite zrušiť zmluvu, ak zhotoviteľ opakovane neplní
podmienky zmluvy ani po písomnom upozornení.

2.2.5 Objednávateľ sa zaväzuje neumožniť tretej osobe, bez predchádzajúceho súhlasu
zhotoviteľa prístup do zdrojových častí aplikácii a MaR.
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III.
Cena a platobné podmienky

3.1. Cena

3.1.1. Cena predmetu plnenia podľa čl. l bod 1.1. až 1.6. je stanovená:
Pravidelná priebežná údržba mesačná paušálna platba 1 200 €/mes
Miestna údržba vykonávaná pol ročne 1 750 €/pol rok

3.1.2 Servisný zásah v mimo pracovnej dobe, t.j. 15:30 - 7:00, počas sviatkov a v dňoch
pracovného pokoja bude účtovaný 50%-ným príplatkom práce v pracovnom čase.

3.1.3. Prípadná dodávka zariadení bude fakturovaná na základe platných a vzájomné
odsúhlasených ponúk. Ponuka na zariadenia bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

3.1.4. Daň z pridanej hodnoty v čase vzniku povinnosti pre vystavenie zdaniteľného plnenia
bude účtovaná vo výške podľa platných predpisov.

3.1.5. V prípade zmeny nákladov z dôvodu zmeny legislatívy alebo iných zmien priamo
ovplyvňujúcich výšku nákladov (zmena cien spotrebného materiálu, pohonných hmôt a
pod.), vyhradzuje si zhotoviteľ právo úpravy ceny. Všetky zmeny v cenách (mimo
zákonnej DPH) budú vykonané formou písomných dodatkov.

3.1.6. Rozsah prác a dodávok nad rámec tejto zmluvy (rekonštrukcie a rozširovanie zariadení
a systémov) bude dohodnutý a fakturovaný mimo tejto zmluvy.

3.2. Platobné podmienky
3.2.1. Vykonané služby sa fakturujú vždy po ukončení servisného zásahu a montážnych prác.

Termín splatnosti je 30 dní. Súčasťou faktúry bude obojstranne podpísaný zápis
o vykonaní prác.

3.2.2. Platby budú vykonané prevodným príkazom na základe faktúry na účet zhotoviteľa.

IV.
Sankcie

4.1. Za porušenie termínov plnenia poskytne zhotoviteľ zľavu vo výške 10 % z mesačnej
paušálnej platby za každý deň omeškania termínu nástupu.

4.2. Objednávateľ zaplatí penále z fakturovanej čiastky vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania termínu splatnosti faktúry, uvedenom vo faktúre.

V.
Záverečné ustanovenia

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.
5.2. Objednávateľ i zhotoviteľ môžu zmluvu vypovedať vo výpovednej lehote 3 mesiace

počítanej od začiatku nasledujúceho mesiaca, od doručenia výpovede zmluvy druhej
zmluvnej strane alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.

5.3. Zmeny ustanovení tejto zmluvy o dielo sa vykonávajú výlučne formou číslovaných
dodatkov k tejto zmluve o dielo a to písomnou formou a podpisom oboch zmluvných
strán.

5.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana dostane
po jednom vyhotovení.

5.5. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch
získaných pri plnení predmetu zmluvy.
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5.6. Zmluvné strany po prečítaní prehlasujú, že vyššie uvedenú zmluvu uzatvorili na základe
slobodnej a vážnej vôle.

5.7. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
5.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluve sú nasledovné prílohy:
Príloha č.l : Kontaktné údaje
Príloha č.2: Špecifikácia rozsahu údržby
Príloha č.3 : Vzor servisného záznamu

Zhotoviteľ

fu~~·~O:~~;ht·············
konateľ

V Piešťanoch, dňa ..?~:.~9.:..~~'\ V Bratislave, dňa ..?f?:.'!:O: ..<P.U
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Príloha č.1 Kontaktné údaje pre nahlásenie servisného zásahu

Oprávnen' b b' d r t ľ hl' 'h ' he oso )Y o '.Ie nava e a pre na aseme servisne o zasa u:
Meno a priezvisko Telefónny kontakt Emailový kontakt

Kontaktné údaje zhotoviteľa pre nahlásenie servisného zásahu:
1. Telefonicky

V pracovnej dobe od 7:00 hod do 15:30 hod
Ing. Adrián Király 0911716769
Ing. Stanislav Dian 0911704564

2. E-mailom:
V pracovnej dobe od 7:00 hod do 15:30 hod

Ing. Adrián Király a.kiraly@rstn.sk
Ing. Stanislav Dian ~-,-d_an\g{rsln.sk
Servis MaR mar@rstn.sk

Doba nástupu sa počíta od prečítania e-mailu, pokiaľ nebola porucha súčasne
nahlásená telefonicky
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Príloha č.2 Špecifikácia rozsahu údržby

1. Rozsah inštalovaných zariadení
Hlavný dispečing, Bytový podnik Piešťany
Servisný dispečing
Centrálna servisná databáza

2. Preventívna pravidelná údržba mesačne
Dispečerské pracovisko a klienti

Kontrola funkčností projektov
Kontrola spojenia s PLCa databázovým serverom
Kontrola funkcie dial'kového prístupu

3. Preventívna pravidelná údržba 2x ročne
Dispečerské pracovisko a klienti

Odstránenie a od zálohovanie poškodených alebo chýbajúcich súborov
Záloha súborov
Aktualizácia grafiky, prípadne zmena názov, dispozícií (bez pridania nových
bodov, staníc)
Bežná SW údržba PC (zmazanie dočasných súborov, kontrola diskov ich
dostupnej kapacity a kondície)

Databázový server
Kontrola funkčnosti a výkonu databázy
Kontrola počtu premenných alebo dát vzhľadom k licenčným limitom
Upgrade databázy (ak je dostupná aktualizácia a je potrebný)
Kontrola udalostí databázy podľa logov
Kontrola funkčnosti diaľkového prístupu
Bežná SW údržba PC (zmazanie dočasných súborov, kontrola diskov ich
dostupnej kapacity a kondície)
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Naše služby - Vašej nehnutel'nosti túžby

Zákazník:

Objed ávka č.

segment lOP

-- - ------------'
Popis, v konanýc.h'prác:

/hod.Servisné práce: c kom

km celkomCestovné "klady:--- -----

Materiál: celom

C nik ová cena, II RO bez DPH:

Technik: Servisné práce prevzal:

Remeselné služby s, r. o" teska 15, 831 03 Bratislava - Nove Mesto, Rrevádzka: Uptovská 5849, 91108 Trenčín

ltO: 51240 378, It DPH' SK 21 20 661 312, IBAN: SK79 11110000 0014~ij'68cit, ~J,IO(nosť zaplsaná v OR 05 BA l. odd Sro, vl. 124425/B


