
Rámcová dohoda na poskytnutie služby 
(ďalej len zmluva) 

ZMLUVNÉ STRANY 

Zhotoviteľ: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
V zastúpení : 

a 

Objednávateľ : 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 
V zastúpení : 

ML-TECH, s.r.o. 
Malodunajské nábrežie 4837, 945 01 Komárno 
50 147 609 
2120188664 
Ladislav Mészáros, konateľ 

„MAGNÓLIA" Zariadenie sociálnych služieb 
Športová 11, 94 7 O 1 Hurbanovo 
00352314 
2021029472 
Ing. Alžbeta Groheová, riaditeľka ZSS 

uzatvárajú túto zmluvu podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

I. 
PREDMET ZMLUVY 

! .Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických 
spotrebičov, elektrických náradí, elektrických pracovných strojov podľa inventára ZSS, ďalej 
elektrickej inštalácie a bleskozvodov v objektoch Zariadenia sociálnych služieb „MAGNÓLIA" 
Hurbanovo, v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ďalej vypracovanie revíznych správ. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať kontroly špecifikované v tejto zmluve podľa zákona alebo 
požiadavky objednávateľa, v termíne: 
- OPaOS elektroinštalácie a bleskozvodov trojročne 1 x 
- OPaOS elektrických spotrebičov, el.náradia, el.prac.strojov štvrťročne! x v každom roku 

pravidelne počas trvania zmluvy. 
3. Zhotoviteľ nesmie poveriť plnením zmluvy tretiu osobu. 

II. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona NR SR č.18/1996 Z.z. a podľa 
cenovej ponuky - príloha č. 1, ako maximálna a záväzná počas platnosti zmluvy. 

2. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní zariadení, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy a vystavení revíznej správy. V cene sú zahrnuté aj nevyhnutné a účelne 
vynaložené náklady poskytovateľa na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok (revízie) 
elektrozariadení a bleskozvodov. 

3. Objednávateľ zaplatí za poskytnuté služby cenu spolu s DPH, vo výške zodpovedajúcej platným 
právnym predpisom, podľa cenovej ponuky poskytovateľa. 



4. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie OP a OS elektrických zariadení podľa tejto 
zmluvy vo výške s DPH : 250 Eur štvrťročne, a každé tri roky za revíziu elektrickej inštalácie 
a bleskozvodov v celom areáli vo výške s DPH : 3580,- Eur. 

5. Cenu za vykonanie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po prevzatí vykonaných 
prác na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi spolu s rozpisom 
vykonaných prác. 

6. Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia objednávateľovi. 

III. 
PODMIENKY KONTROLY 

1. Podmienky odbornej prehliadky a skúšky (revízie) elektrickej inštalácie a bleskozvodov sú 
stanovené v STN 33 1500, STN 33 2000-6 a STN 33 21 40. Lehoty odbornej prehliadky a skúšky 
(revízie) elektrickej inštalácie a bleskozvodov sú stanovené vo vyhláške. 

2. Opakovaná prehliadka a skúška (revízia) elektrického zariadenia a bleskozvodov, t.j.: 
2.1 kontrola elektrického zariadenia a bleskozvodov, 
2.2 merania , skúšky a spracovanie revíznej správy sa vykonáva v lehotách podľa vyhlášky. 

3. Vykonávateľ vypracuje správy o OP a OS, vyhodnotenie prehliadky, skúšky, merania a všeobecne 
všetkých poznatkov a faktov nadobudnutých počas výkonu OP a OS, zhrnutie a vymedzenie 
nedostatkov a nezhôd, určenie termínov pre najbližšiu alebo opakovanú OP a OS a zabezpečí 
odovzdanie a prebratie správy prevádzkovateľom. 

IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany môžu meniť, doplňovať a upresňovať túto zmluvu iba obojstranne 
odsúhlasenými a bežne číslovanými písomnými dodatkami. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.07. 2018 do 30.06.2022. 
3. Zmluvné strany majú rovnaké právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie nadobúda účinnosť 
dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

4. Zmluva je platná dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis. 
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Za objednávat'a: V 
Ing. Alžbeta Gro,f ová 

M~a-TEC~,, s.r.o. 
loduna,ske nábrežie 4837 

IČO 945 01 Komárno (D 
: 50 147 609 IČ 

Zap.: Okr. súd Nitr~ 
0
~:~; S1<2120188664 

~~ , .. ro vl.~8◄/N 

Ladislav Mészáros 


