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Zmluva č. 2020/008 

 

Zmluva  č. 2020/008 

o vykonaní  pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej 

inštalácie, elektrických zariadení pracovných strojov, elektrických spotrebičov a 

elektrického ručného náradia 

 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov   
 

medzi 

  
1. Odberateľom: Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 

   sídlo: Nitrianska 61, 942 01  Šurany  

   IČO: 17050316 

   DIČ: 2021079247 

Štatutárny zástupca:  Ing. František Tamašovič, riaditeľ školy     

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

   IBAN:  SK49 8180 0070 0030 5287 

   Telefón: 035 / 6500 865 

/ďalej len odberateľ/ 

 
 
2.  Dodávateľom : TRIMAN  s. r. o.   

   sídlo: 941 04  Mojzesovo 309 

   IČO: 46 408 177 

   DIČ: 2023373385 

   IČ DPH: neplatca DPH 

Štatutárny zástupca: Ing. Marián Manduch, konateľ 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

IBAN: SK28 0200 0000 0029 5668 5058 

   Registrácia  dodávateľa: Okresný súd Nitra 

   Oddiel: Sro,    Vložka číslo: 30195/N 

   Telefón : 0905 320 868  

/ďalej len dodávateľ/ 

 
 

 
I. Predmet zmluvy 

              

1. Predmetom zmluvy je dodanie zákazky „Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky 

elektrickej inštalácie, elektrických zariadení pracovných strojov, elektrických spotrebičov 

a elektrického ručného náradia“.  

 

2. Pod dodaním zákazky sa rozumie vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok 

elektrickej inštalácie, elektrických zariadení pracovných strojov a revízie  elektrických 

spotrebičov a elektrického ručného náradia (ďalej len „kontrola“) v zmysle vyhlášky 

MPSVaR SR 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 
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za vyhradené technické zariadenia  v znení vyhlášky č. 435/2012 Z.z.  v znení neskorších 

predpisov s odvolaním na  STN  EN  STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610. 

 

3. Kontrolu vykoná dodávateľ v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 10.12.2020:  

 

Položka MJ Počet 

MJ 
cena 

EUR/MJ 

bez DPH 

DPH 

20 % 

cena 

EUR/za 

MJ s 

DPH 

Cena 

EUR 

celkom 

bez DPH 

Poznámka 

 

Elektrická inštalácia kpl 1 2 000,00 
 

0,00 2 000,00 2 000,00 
Podľa opisu v bode 

3.3.1 Výzvy na predloženie 

ponuky 

 

Pracovné stroje 

 

ks 54 30,00 
 

0,00 30,00 1 620,00 
Podľa opisu v bode 

3.3.2 Výzvy na predloženie 

ponuky 

Elektrické spotrebiče ks 304 3,00 0,00 3,00 912,00  

Elektrické ručné náradie ks 33 3,00 0,00 3,00 99,00  

Výsledná cena EUR 

celkom bez DPH 

 
x x 

 
x 4 631,00 

Dodávateľ nie je 

platiteľom DPH. 

 

4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť.  

 

5. Miesto plnenia zmluvy: Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 

 

 

II. Doba  plnenia 

 

1. Dodávateľ dodá celý predmet zákazky do 17.12.2020. 

 

 

III. Cena a platobné  podmienky 

 

2. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy v rozsahu, v kvalite, v lehotách a za podmienok   

dohodnutých   touto  zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje za vykonanú kontrolu  uhradiť  

zhotoviteľovi cenu stanovenú podľa cenovej ponuky na základe výsledku verejného 

obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 

 

3. V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní zariadení podľa 

predmetu zmluvy a vystavenie revíznych správ so zoznamom zistených závad. 

 

4. Celková cena za vykonanie kontroly podľa  čl. I.  sa dojednáva vo výške 4 631,00 EUR. 

Dodávateľ nie je platiteľom DPH. 

 

5. Platba bude realizovaná bezhotovostne na základe faktúry dodávateľa za dodaný predmet 

zákazky. 
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6. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v lehote do 14 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia faktúry.  

 

7. Ak faktúra nie je vystavená v súlade s platnými predpismi a  v súlade s touto zmluvou, je 

odberateľ oprávnený v lehote splatnosti vrátiť ju dodávateľovi  na prepracovanie. Vystavením 

a doručením novej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti a odberateľ nie je v omeškaní 

so zaplatením faktúry.  

 

 

IV. Povinnosti odberateľa a dodávateľa 

 

1. Odberateľ sa zaväzuje sprístupniť dodávateľovi priestory a pracovné stroje, elektrické 

spotrebiče a elektické ručné náradie v termínoch podľa vzájomnej dohody a v rozsahu 

podľa čl. I. bod 3.  
 

2. Odberateľ je ďalej povinný sprístupniť k nahliadnutiu dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná 

na vykonanie kontroly dodávateľom. 
 

3. Odberateľ je povinný vykonávať pri kontrole technický dozor zamestnancom školy. 

Poverený zamestnanec: Leonard Tóth 
 

4. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania kontroly dodávateľ upozorní odberateľa a 

okamžite a túto skutočnosť uvedie v revíznej správe. 
 

5. Dodávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní kontroly dodržiavať platné všeobecne záväzné 

právne predpisy, záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na 

predmet zmluvy platné v Slovenskej republike. 

 

 

V. Zodpovednosť za škodu a sankcie 

 

1.  Pri porušení záväzkovo-právnych vzťahov dohodnutých touto  zmluvou si  zmluvné  strany 

dohodli znášať   tieto  sankcie: 

 

 ak dodávateľ nedodrží dobu   plnenia, uhradí  odberateľovi zmluvnú  pokutu vo výške  0,05% 

z celkovej dohodnutej ceny uvedenej v čl. III.  za každý deň omeškania. 

 

 ak odberateľ bude v omeškaní zo zaplatením  fakturovanej sumy,  dodávateľ má  právo 

uplatniť si  úrok z omeškania vo výške  stanovenej podľa § 369 ods. 2 a § 369a  Obchodného 

zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z.  

 

2.  Uplatnením zmluvnej pokuty  nezaniká právo  ktorejkoľvek  zo zmluvných strán  na úhradu 

škody, ktorá by vznikla porušením  zmluvných povinností. 
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    VI.  Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke odberateľa v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi. O dátume účinnosti zmluvy odberateľ dodávateľa  písomne upovedomí.   

 

2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu podľa platných 

predpisov. 

  

3.   Prípadné zmeny, doplnky k tejto  zmluve  je  možné  vykonať  len na základe dohody  oboch  

strán formou písomného  dodatku k tejto zmluve o celom ich obsahu. 

 

4.    Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

5.   Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, 

ako i právne pomery z nich vyplývajúce alebo vznikajúce príslušnými  ustanoveniami  

Obchodného zákonníka. 

 

6.   Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

 

7.   Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá  zo zmluvných strán obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

  

V   Šuranoch  dňa  10.12.2020 

 

Odberateľ:       Dodávateľ: 

 

 

 

 

 

 

 

     .............................................................         .....................................................                                                             

Ing. František Tamašovič     Ing. Marián Manduch 

  riaditeľ                 konateľ 

 

 

 

 

 
 


