
nAnncovA DoHoDA NA posr(yrltuTrrc sr,uZsy
(datel len zmluva)

uzatuorenf podfa $ 536 Obchodn6ho zfikonnika, $ 3 ods. 4 z{kore E. 343/2015 Z. z. overejnom
obstarivani a mlffire a doplneni niektorlch zil<onov v zreni neskor$ich predpisov (dal{ ien ,,z6kon")
medzi Qimito zmluvnfmi stranami

L
Zmluvnd strany

Objedn6vatel': ,,V KASTIELT', Zaiadenie socidlnych sluZieb Horn6 Offiokovce
956 08 Hom6 Obdokovce 1

Zastupeni: PhDr. Miriama Brachov{ MBA, riaditelka
teo: oo::zqgs
Dre-.2021245636
Bankovd spojenie: Stitna pokladnica
IBAN: SK 38 8180 0000 0070 0030 7231
(dalej len,, Obj edndvatet " )

Poslcytovatel': Obchodnd meno: BAMISERVIS. s.r.o.
Adresa: 956 02 Urmince,439
Zastupenf : Miroslav Bago
Ieo::essogss
Dle:2021780805
Bankov6 spojenie: Slovenskd sporitel'ia
IBAN: SK40 0900 0000 0050 6349 5410
(dblej lsn,, P oslcytov atel " )

II.
Preambula

l. Objedn6vatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejndho obstardvania
zadhvanie ?r6&az$ podl'a $ 1 ods. t5 ZAtanao verejnom obsta6vani E. 343/2015 Z. z. v zneni
neskor5ich predpisov.

m.
Predmetn6 zmluvy

1. Predmetom tejto unluvy je poslrytnutie sluZieb - odbornfch prehliadok a skri3ok el. in5tal6cie
podl'a poteby prev6dzJcy ,, V KASTIELI",Zariadenie soci6lnych sluZieb Horn6 Obdokovce.

2. Poslgrtovatet sa zaviztsje, Ze poskytne sluZbu v rozsahu a za podmienok dojednanfch v tejto
zmluve, v poZadovaqich kvalitativnych ukazovatelbch a v zmysle platnfch STN, v5eobecne
zitv'dznych predpisov a vyh165ok.

3. Vpripade potreby poskSrtovatef bezodkladne vystavi protokol o posfdeni technick6ho stavu
zaniailent4 vyrad'ovaci protokol a pod.

RÁMCOVÁ DOHODA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 
(ďalej len zmluva) 

uzatvorená podľa $ 336 Obchodného zákonníka, 8 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
medzi týmito zmluvnými stranami 

I. 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce 
956 08 Horné Obdokovce 1 

Zastúpený: PhDr. Miriama Brachová, MBA, riaditeľka 
IČO: 00357995 
DIČ: 2021248636 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK 38 8180 0000 0070 0030 7231 

(ďalej len ,„Objednávateľ“) 

Poskytovateľ: Obchodné meno: BAMISERVIS, s.r.o. 
Adresa: 956 02 Urmince, 439 

Zastúpený: Miroslav Bago 

IČO: 36556955 
DIČ: 2021780805 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

IBAN: SK 40 0900 0000 0050 6349 5410 
(ďalej len ,„Poskytovateľ“) 

1. 

Preambula 

1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
zadávanie zákazky podľa $ 1 ods. 15 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

III. 
Predmetné zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb — odborných prehliadok a skúšok el. inštalácie 
podľa potreby prevádzky „ V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne službu v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve, v požadovaných kvalitatívnych ukazovateľoch a v zmysle platných STN, všeobecne 

záväzných predpisov a vyhlášok. 

3. Vprípade potreby poskytovateľ bezodkladne vystaví protokol o posúdení technického stavu 

zariadenia, vyraďovací protokol a pod.



rv.
Dodacie podmienlcy

1. Poskytovatef sa zavdzuje poskybr{rt' predmet znluvy podfa il. m. tejto zmluvy na zdklade

telefonickej, alebo pisomnej objedn6vky objednrivatel'a v termine podl'a poZiadaviek

objednfvatefa.
2. Miesto poskSrtnutia sluZby je: ,,V KASTIELf', Zariadenie sociilnych sluiieb Horn6

Obdokovce, 956 08 Horn6 Obdokovce I .

3. Objednrlvatef sa zav'az$e spolup6sobif s poslgrtovatefom.

4. Poslgrtovatet sazavdnje vykonaf sluZbu vo vlastnom mene na vlastnir zodpovednosf.

v.
Cena a platobn6 podmienlcy

l. Cena za poslcybrut6 sluZby bola stanoven6 dohodou zrnluvnj'ch sfr6n v znysle zi*ona NR SR

d. 18/1996 7.. z. o cenaeh v zneni neskor5ich predpisov. 7,mlvvnfi cena bude w6tane DPH.
Zmluvnd cena obsahuje v5etky naklady pos\rtovatefa spojen6 s poslqrtovanim sluZby.

2- Dohodnutri znluvn"'i cena je stanovenii ako cena v dase podpisu tejto zmluvy nasledovne:

P.t. Odbornd prehliadka a odbornf skfbka Cena s DPH

I bleskozvodov 294,-

2 elekhickej inStal6cie, strojov a spotrebidov v kuchyni 299,-

J elektrickej in5tal6cie" stojov a spotrebidov v priiovui 29g,-

4 e lektrick6ho prenosndho nln adia 120,-

) elektric\fch posteli - cena za 1 ks 5,50,-lkus

6 elektrich.ich spotrebidov 310,-

7 Elektrickej in5talaciq arozvhdza(ov v ubytovacej da-s{i 540,-

8 elekhickej in5tal6cie a rozy ildzaEa pre administrativu 290,-

9 elektric\fch zaiadeni v plynovej kotolni 310,-

10 elektrick6ho zvona v kaplnke 40,-

Poslrytovatef nie je platcom DPH

IV. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Dodacie podmienky 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy na základe 

telefonickej, alebo písomnej objednávky objednávateľa v termíne podľa požiadaviek 

objednávateľa. 

2. Miesto poskytnutia služby je: „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné 

Obdokovce, 956 08 Horné Obdokovce 1. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť s poskytovateľom. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť. 

V. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za poskytnuté služby bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 
č. 18/1996 7. z. ocenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena bude vrátane DPH. 
Zmluvná cena obsahuje všetky náklady poskytovateľa spojené s poskytovaním služby. 

2. Dohodnutá zmluvná cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy nasledovne: 

P.č. | Odborná prehliadka a odborná skúška Cena s DPH 

1 bleskozvodov 290.- 

2 elektrickej inštalácie, strojov a spotrebičov v kuchyni 299.- 

3 elektrickej inštalácie, strojov a spotrebičov v práčovni 298,- 

4 elektrického prenosného náradia 120,- 

5 elektrických postelí - cena za 1 ks 5,50,-/kus 

6 elektrických spotrebičov 310,- 

7 elektrickej inštalácie a rozvádzačov v ubytovacej časti 540,- 

8 elektrickej inštalácie a rozvádzača pre administratívu 290,- 

9 elektrických zariadení v plynovej kotolni 310,- 

10 lelektrického zvona v kaplnke 40,-     
  

Poskytovateľ nie je platcom DPH 

 



3.

+.

6.

7.

)-

V dohodnubej cene sir zalrnutd v5etky naklady poskytovatefa, tj. poistenie, vypracovanie
protokolov, 6as stratenf cestovanim a pod.
Ktpna cena je splatn6 na ziklade daf,oqfch dokladov (faktur) poslq4ovatel'a. Fakhlry musia
obsahovaf nileZitosti dariovdho dokladu a Specifik6ciu ceny. Sirdasfou faktfu musi byf dodaci
list pracovnf list, alebo monti.iny list. Lehota splatnosti faktirry je 30 dni odo dnajej dorudenia.
Pre irrlely tejto zmluvy sa za defi irhrady povaZuje dei odoslania prislu5nej finanEnej sumy z irEtu

obj ednSvatel'a na irdet poslqrtovatella.
Objednivatet si vyhradzuje privo na zmenu platobnfch podmienok v aivislosti na pridelene
finanind prostriedky. Pos$rtovatef sa zavin\e toto pnivo plne reSpektovaf.
Objednivatet sazav'dzuje za prevzat| sluZbu zaplatit dohodnutu cenu.
Zmluvnd strany sa dohodli, Le ptfice navySe, kbrrych poheba vznikla po6as realizricie
dohodnuQfch pr5c, musia byf odsuhlasend zodpovednou osobou. Vpripade, Ze poslgrtovatef
vykonS prace navyde bez sirhlasu objednivate@ objedndvatel'ich nebude akceptovaf.
V pdpade, Ze faktma nebude obsahovaf pedpisan6 nrileZitosti, objedruivatef je oprivneni ju
poslrytovatelbvi vnitif na doplnenie. V takomto pripade sa preru3i plynutie lehoff splatnosti
a nov6 lehota splatnosti zairre plynrif dorudenim opravenej faktfuy objedndvatetovi.

vr.
Molnost'a spGsob fpnavy ceny

1. Cenu tovaru je moino menif na zdklade zmien obchodnfch podmienok vyp$vajircich zo
v5eobecne zhvdznych pravnych noriem, napr. zmien DPII, daf,ovfch odvodov, ato formou
pisomnfch dodatkov k zmluve, odsfrhlassly;"1t oboma zmluvnjmi stranami. Takto zmeneni

mrluvnicEna saupravujc prvjm <ifi<rm budirceho mesiacanasledujirccho po podpisani dodatku
k zmluve. Nepodpisanie dodatku o znene ceny do 30 dni odjej predloLeniazakladf ddvody pre
ukon6enie zmluvndho vzf ahu.

2. V pripade, 2e cena za posk5rtnut€ sluZby bude vzhl'adom k cene uvedenej v zmluve niZ3ia,

nebude sa anena ceny rie5if formou pisomnfch dodatkov k zrnluve.

VII.
Podmienlcy poskyrtnutia sluiby

1. ObjednrlvatelS si vyhradzuje pr6vo odmietnuf prevziaf sluZbu z d6vodu nedodrZania akosti,
Struktirry, alebo mnoZstva Specifikovan6ho objednivkou.

2. Poslcytovatet vystavi faktfiru aZ po potvrdeni protokolu zodpovednou osobou objednivatel'a.
3. Ak budE poskytovatef trikrft pisomne upozomeni na nedodrZanie podmienok zmluvy,

objedn6vatef si vyhradzuje privo odstupif od znluvy.
4. Poslgrtovatef zodpoved6 zabezpebnosf a ochranu zdraviavlastnfch pracovnikov. Poslqrtovatel

su z-av{tn\e dodrZiavaf protipoZiarne opatrenia a opatreni;a proti Skodrim, klot6 by mohli
vzniknff na majetku objednivatel'a. Poslgrtovatef zodpovedi za Skody, ktor6 sp6sobia jeho
pracovnici na majetku objedn6vatelb.

5. Poslqrtovatef zodpovedi za Eistotu aporiadok na pracovisku. Na vlastrd nriklady odsffini
odpady, ktor6 sir qisledkom jeho dinnosti.

6. Objedn6vatef zabezpeili pre poslgrtovatefa moZnosf napojenia na odber elektrickej energie
a vody.

7 - Objednivatef poskyhe poslgrtovakl'ovi pred zaEailmposlqrtovania sluZby potlebn6 informacie
spojen6 s vykonom sluZby.

V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa, t.j. poistenie, vypracovanie 

protokolov, čas stratený cestovaním a pod. 

Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) poskytovateľa. Faktúry musia 

obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musí byť dodací 
list, pracovný list, alebo montážny list. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. 

Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu 

objednávateľa na účet poskytovateľa. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok v závislosti na pridelené 

finančné prostriedky. Poskytovateľ sa zaväzuje toto právo plne rešpektovať. 

Objednávateľ sa zaväzuje za prevzatú službu zaplatiť dohodnutú cenu. 

Zmluvné strany sa dohodli, že práce navyše, ktorých potreba vznikla počas realizácie 

dohodnutých prác, musia byť odsúhlasené zodpovednou osobou. V prípade, že poskytovateľ 

vykoná práce navyše bez súhlasu objednávateľa, objednávateľ ich nebude akceptovať. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju 

poskytovateľovi vrátiť na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 

a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

VI. 
Možnosť a spôsob úpravy ceny 

Cenu tovaru je možno meniť na základe zmien obchodných podmienok vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných právnych noriem, napr. zmien DPH, daňových odvodov, a to formou 

písomných dodatkov k zmluve, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. Takto zmenená 

zmluvná cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní dodatku 

k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej predloženia zakladá dôvody pre 
ukončenie zmluvného vzťahu. 

V prípade, že cena za poskytnuté služby bude vzhľadom k cene uvedenej v zmluve nižšia, 

nebude sa zmena ceny riešiť formou písomných dodatkov k zmluve. 

VII. 
Podmienky poskytnutia služby 

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať službu z dôvodu nedodržania akosti, 

štruktúry, alebo množstva špecifikovaného objednávkou. 

Poskytovateľ vystaví faktúru až po potvrdení protokolu zodpovednou osobou objednávateľa. 

Ak bude poskytovateľ trikrát písomne upozornený na nedodržanie podmienok zmluvy, 

objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. 

Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Poskytovateľ 

sa zaväzuje dodržiavať protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli 
vzniknúť na majetku objednávateľa. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho 

pracovníci na majetku objednávateľa. 

Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Na vlastné náklady odstráni 
odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

Objednávateľ zabezpečí pre poskytovateľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie 
a vody. 

Objednávateľ poskytne poskytovateľovi pred začatím poskytovania služby potrebné informácie 

spojené s výkonom služby.



8. Poskytovatef je oprivneny pri rcalizovani sluZby vstupovat' do objekfov v zariadeni

objednivatel'a v sprievode jeho zamestnanca.

9- Poslgrtovatel' vyhlasuje, Le mh opr6vnenie vykonfvaf Zivnost' aje spdsobily na pr6,cu so

zariadeniarni v rozsahu il. m. tejto zmluvy.

vIIr,
ZhtuEnh doba a zodpovednost' za vady

1. Pos$rtovatef zodpovedf zato,2e prednrettejto zmluvyje poslcytnuff podlapodmienok zmluvy
a podas zirudnej doby bude maf vlastnosti dohodnute v tejto zmluve .

2. Poslgrtovatel' zodpovedi za vady, 14o16, mb predmet zmluvy v dase jeho odovzdania

objednfvatefovi. Zavady, ktord sa prejavili po odovzdani sluZby zodpovedii pos\rtovatef iba

vtedy, ak boli spdsoben6 poruienirn jeho povinnosti.
3. Zmluvnd strany sa dohodli, Le v pipade vady sluZby podas z{rudnej doby mf objedn6vatef

pnlvo poZadovat' a poskytovatel'povinnosf bezodkladne odstninif vzniknute vady.
4, Poslc5itovatel' sa zavdzvje odstranit' pripadn€ vady pr6c po uplatneni reklam6cie objednAvatefa

bez zbytoilnflho odkladu.

rx-
Zmluvn6 pokuty

1. Pre pripad nedodrZania podmienok tejto zrnluvy dohodli znluvnd strany nasledovnd zmluvn6
pokuty:
a) 7,a omeilkanie poskytovatel'a s poslcytnutim sluZby pokuta vo vf5ke 0,02yo z hodnoty

sluZby ze kai,dy den ome5kania. T,aplatenim zmluvnej pokuty nevzrtikh ndrok
objednivatefa na pripadnir nrihradu 5kody.

b) Za omeikanie objednSvatelb so zaplalenim csny za sluZbu irok z omeSkania vo vj'Ske
O,02Vo znezaplatenej ceny zakand! dei omeSkania.

x.
Spoloin6 a zflverein6 ustanovenia

l. Zmlwn( strany sa dohodli na torn, Le zl*dzkovy vdzh,vzniknutj' na zitrrlale tejto znluvy sa

riadi ustanoveniani Obchofu€ho zi*ornika, nakolko ide o vzfah subjektov, ktorf spad6 pod
vztahy uvedene v ustanoveni $ 261 Obchodndho zakonnika.

2. Zmluvu je moZn6 meni{ alebo dopiiat' len fonnou pisomnfch dodatkov, odsrihlasenfch oboma
zmluvnjmi stranami. Nepodpisanie dodatku do 30 dni zakladi ddvody na ukondenie zrnluvndho

vzfahu.
3. Zmluva je vyhotovend v Styroch exempl6roch, z horfch po podpisani obdrZi objednfvatel'dve

a poslgrtovatel' dve vyhotovenia.
4. Zmlra nadobirda platnost' diom podpisu obidvoma zmluvnymi sfanami a{rdinnosf diom

nasledujircim po dni zverejnenia v Centrflnom registri zmlirv, v spojeni so zfkonom d.

2tl/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informicidm a o znene a doplneni niektorjch z6konov

v zneni neskor5ich predpisov.

Poskytovateľ je oprávnený pri realizovaní služby vstupovať do objektov v zariadení 

objednávateľa v sprievode jeho zamestnanca. 

Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť aje spôsobilý na prácu so 

zariadeniami v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. 

VIII. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je poskytnutý podľa podmienok zmluvy 

a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy včase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní služby Zodpovedá poskytovateľ iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady služby počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a poskytovateľ povinnosť bezodkladne odstrániť vzniknuté vady. 

. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady prác po uplatnení reklamácie objednávateľa 

bez zbytočného odkladu. 

IX. 
Zmluvné pokuty 

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné 

pokuty: 

a) Za omeškanie poskytovateľa s poskytnutím služby pokuta vo výške 0,02% z hodnoty 

služby za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nevzniká nárok 
objednávateľa na prípadnú náhradu škody. 

b) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny za službu úrok z omeškania vo výške 
0,02% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa 
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá pod 

vzťahy uvedené v ustanovení $ 261 Obchodného zákonníka. 
Zmluvu je možné meniť, alebo dopíňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma 

zmluvnými stranami. Nepodpísanie dodatku do 30 dní zakladá dôvody na ukončenie zmluvného 

vzťahu. 

Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ dve 

a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v spojení so zákonom č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.



  

m
 

» Zmluva sa uzatvára na dobu určitú — do 24.08. 2026. 

Poskytovateľ prehlasuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými objednávateľom v tejto zmluve. 

Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že jej 

obsahu rozumejú, bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesní za 

jednostranne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak 

súhlasu ju podpisujú. 

s 

V Urminciach, dňa: V Horných Obdokovciach, dňa: 

    
Poskytovateľ : Objednávateľ : 

PhDr. Miriama Brachová, MBA 
riaditeľka


