
RÁMCOVÁ ZMLUVA 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ : Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.  

  T. Vansovej 24 

  971 01 Prievidza 

Zastúpený :  JUDr. Ján Martiček - konateľ spoločnosti 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  : 

a) zmluvných  JUDr. Ján Martiček 

b) technických Peter Wittemann - vedúci technického úseku 

   wittemann@smmpd.sk, č.t. 0911 244 015 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN :  SK6956000000009018876001 

IČO  :                                   36 349 429 

IČ DPH  :                             SK202 209 2490 

Zápis : v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 

 16228/R 

e-mail: sekretariat@smmpd.sk 

číslo telefónu: 046/5111911 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ :  Kováčik  s.r.o. 

           956 32 Livina 41 

Zastúpený :   Igor Kováčik  

Bankové spojenie :   

IBAN :    

IČO  :                                    34108629 

IČ DPH :                              SK2020418378 

Zápis :  v Obchodnom registri Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vl. 19459/R  
   e-mail:  kovacik.sro@gmail.com 

          číslo telefónu:  0905480817 
         (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára na základe vykonaného obstarávania objednávateľa, 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, ktorým bol po vyhodnotení súťažných podmienok a cenových ponúk 
vybraný najvhodnejší uchádzač na zhotovenie diela, podľa podmienok tejto zmluvy. 

 
3. PREDMET ZMLUVY 

3.1   Predmetom tejto rámcovej zmluvy (ďalej len „Zmuvy“) je vykonanie  
 kontroly a tlakových skúšok požiarnych hydrantov, podľa vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. 

z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení neskorších predpisov, 
 kontroly prenosných hasiacich prístrojov podľa vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly 
prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov, 

špecifikovaných v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy .   
3.2 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o úprave podmienok, za ktorých sa 

dodávateľ zaväzuje objednávateľovi dodať služby špecifikované v prílohe č. 1,  ktorá je 
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neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, podľa objednávky objednávateľa a zhotoviteľ sa 
zaväzuje objednané služby prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včas 
dodanú službu. 

3.3  Služba, o ktorú bude mať objednávateľ záujem bude špecifikovaná Objednávateľom v jeho 
jednotlivých písomných objednávkach.  

3.4  Písomná forma objednávky sa považuje za dodržanú aj v prípade zaslania mailovej 
objednávky na e-mailovú adresu zhotoviteľa kovacik.sro@gmail.com                      . 

3.5  Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený doručenú objednávku neakceptovať 
len v prípade, ak je v rozpore s touto zmluvou, pričom túto skutočnosť písomne oznámi 
objednávateľovi najneskôr do 24 hod od doručenia objednávky. 

3.6  Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že objednávateľ nie povinný si objednať služby v 
maximálnej celkovej cene v Článku 4, bod 4.1 tejto Zmluvy, ani maximálny objem služieb 
ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ nemá právo  domáhať sa 
uskutočnenia dodávok v predpokladanom množstve  a celkovej cene uvedenej v prílohe č. 1 
tejto Zmluvy. 

4.   Doba viazanosti 

 
4.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  s dobou viazanosti odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy do 1.9.2019, alebo do vyčerpania finančného limitu 4 000,00 € bez DPH, podľa 
skutočnosti, ktorá nastane skôr. 

5.   Čas zhotovenia 

 
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať:  

1. Kontroly a tlakové skúšky požiarnych vodovodov 1x za dvanásť mesiacov, podľa 
vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v 
znení neskorších predpisov.  
2. Kontroly prenosných hasiacich prístrojov 1x za dvanásť mesiacov podľa vyhlášky MV 
SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a 
zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich 
prístrojov.  
3. Všetky uvedené kontroly podľa prílohy č. 2 „Zoznam zmluvných objektov 
objednávateľa“ na základe písomnej objednávky Objednávateľa osobitne pre každý objekt. 

6.   Kúpna cena a platobné podmienky 

 
6.1 Maximálne jednotkové ceny za služby, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodávať odberateľovi, sú 

uvedené v prílohe č.1 tejto Zmluvy, na základe  dohody medzi zmluvnými stranami v zmysle 
zákona o cenách (z.č. 18/1996 Z.z. v platnom znení) sú záväzné počas trvania tejto Zmluvy . 
Jednotkové ceny jednotlivých výkonov uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy zahrňujú 
všetky náklady spojené s  ich dodávkou a poskytnutím do miesta plnenia, určeného 
objednávkami Objednávateľa. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátane 
DPH sa nebude považovať za zvýšenie resp. zníženie ceny služby. 

6.2 Celková cena za predmet plnenia v zmysle tejto rámcovej zmluvy  je stanovená ako súčet 
súčinov predpokladaných objednaných množstiev a zmluvných jednotkových cien 
uvedených v prílohe č. 1. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že celková cena všetkých 
dodaných služieb počas celkovej doby trvania tejto zmluvy nepresiahne 4 000,00 € bez DPH 
(slovom:  štyritisíc Euro bez DPH).  

6.3 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 
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6.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť kúpnu cenu za objednanú a riadne a včas 
dodanú službu, na základe faktúry vystavenej  a doručenej objednávateľovi, potvrdeného 
dodacieho listu a potvrdenej objednávky. Dohodnutá doba splatnosti faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 
7.    Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že služby v zmysle tejto Zmluvy budú objednávateľovi dodané 

v množstve, kvalite a vyhotovení, ktoré určuje táto Zmluva resp. jednotlivá objednávka 
v zmysle tejto Zmluvy. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezplatne odstrániť. 

7.3 Objednávateľ je povinný uplatniť vady a nároky z vád u zhotoviteľa písomne  do 30 dní odo 
dňa ich zistenia.   

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady najneskôr do 30 dní odo dňa ich 
oznámenia objednávateľom.  

7.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy 
          a/ ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi službu v dohodnutej kvalite a odmietne riešiť 

reklamáciu  
          b/ minimálne dvakrát počas platnosti zmluvy nebude schopný riadne / čo do objednaného 

množstva a druhu /  a včas / v zmysle oznámeného a objednávateľom potvrdeného termínu 
dodania / zabezpečiť dodávku služieb v stanovenej lehote. 

8.   Záverečné ustanovenia 

 
8.1 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jedno jej vyhotovenie. 
8.2 Zmena Zmluvy môže byť urobená len písomnou formou po odsúhlasení zmluvných strán ako 

dodatok tejto zmluvy. 
8.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú : 
          Príloha č. 1 – Druh a ceny služieb 
8.4 V prípade, že na strane objednávateľa alebo dodávateľa dôjde k zmene skutočností, 

zapísaných v obchodnom registri zmene/zániku registrácie DPH, alebo k iným zmenám 
údajov uvedených v čl. 1 tejto Zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú ihneď tieto zmeny 
oznámiť písomnou formou a predložiť aktuálny výpis z obchodného registra, príp. iný 
príslušný doklad. 

8.5 Ďalšie vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu prečítali, rozumejú jej, uzatvárajú ju 
slobodne čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

8.6 Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

 
V Prievidzi dňa: 26.10.2017                           V Prievidzi dňa: 26.10.2017 
 
 
 
_________________________                                          ___________________________                          

Za objednávateľa:                                                                Za zhotoviteľa: 
          JUDr. Ján Martiček                                                                 Igor Kováčik           
         konateľ SMMP, s.r.o.                konateľ Kováčik s.r.o. 


