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Zmluva o dielo 

„Servis laboratórnych prístrojov“ 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

Číslo zmluvy objednávateľa :    ZOD/116/2013/BVS 

Číslo zmluvy dodávateľa  :  
 

I. Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ     : Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

       Prešovská 48, 826 46 Bratislava  29 
        

Štatutárny zástupca       : Ing. Radoslav Jakab,  predseda predstavenstva 
      Ing. Stanislav Beňo,  člen predstavenstva 
Zástupca vo veciach zmluvných   :        Ing. Stanislav Beňo, technický riaditeľ 
Bankové spojenie    : VÚB - Bratislava Ružinov 
číslo účtu      : 1004-062/0200 
IČO        : 35 850 370 
IČ DPH      : SK2020263432 
DIČ      :  2020263432 
Telefón      : 02/4437 3859 
Zápis v obchodnom registri           :        Okresný súd Bratislava I, 

oddiel:  Sa, vložka č.:  3080/B 
       /ďalej  len „objednávateľ“/ 
 

1.2. Zhotoviteľ     : CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 

                  Jánošíkova 1827/65, 927 01 Šaľa  
Štatutárny zástupca    : Ing. Karol Olša, konateľ spoločnosti   
Bankové spojenie     : VÚB Nitra        
číslo účtu      : 1491142162/0200 
IČO      : 31 436 820 
IČ DPH                 : SK2020405970 
DIČ      :  2020405970 
Telefón/Fax                          : 031/7707994, 031/7712155 
Zápis v obchodnom registri           :        Okresný súd Trnava 

oddiel:  Sro, vložka č.: 17367/T 
/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

 

 

II. Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie servisných prác, opráv, dodávky spotrebného 
materiálu a náhradných dielov, preventívnych prehliadok a kalibrácií prístrojov (vrátane ich 
príslušenstva): 

 Zariadenie na prípravu superčistej vody ELGASTAT  

 Ortuťový analyzátor AMA 254 

 UV-VIS spektrofotometer Specord 210   
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2.2. Zhotoviteľ začne s prácami na základe výzvy objednávateľa v lehote do 24 hodín od 
nahlásenia požiadavky písomne, telefonicky alebo faxom. Začiatkom práce sa rozumie zahájenie 
zisťovania poruchy a jej možnej príčiny. 
 
2.3.      Termín ukončenia servisných prác sa pre individuálne zásahy určí dohodou. 
 
2.4.      Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

III. Čas predmetu plnenia 

 
3.1.      Termín  plnenia  predmetu   zmluvy  v  rozsahu  podľa  čl. 2 je nasledovný :  
Začiatok:  01. 04. 2013  
Koniec:   31. 03. 2015  

 

IV. Cena dodávky 

 
4.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu podľa čl. 2 je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a skladá sa z nasledujúcich 
položiek : 
Pracovná (cestovná) hodina :   31  €/hod. bez DPH 
 
Celkové náklady na servis laboratórnych prístrojov neprevýšia  počas platnosti zmluvy  
15 000 € bez DPH.   

 
4.2. Náhradné diely poskytnuté v rámci opravy, použitý materiál a vymieňané súčiastky budú 
fakturované podľa platného obchodného cenníka ChromSpec - Slovakia, spol. s r.o. Šaľa v rámci 
servisného výkonu. 

 
4.3. Náklady na preventívnu prehliadku a kalibráciu prístrojov predstavujú : 
 

 Zariadenie superčistej vody ELGASTAT    - 239 € bez DPH 

 Ortuťový analyzátor AMA 254                                            - 365 € bez DPH 

 Spektrofotometer UV/VIS typ UV–2, Specord 210      - 395 € bez DPH 
        
Preventívna prehliadka a kalibrácia prístrojov sa vykonáva, ak je prístroj funkčný t.j. bez opravy, 
vtedy sa pracovné hodiny neúčtujú, všetky činnosti sú v tomto prípade zahrnuté v cene 
preventívnej prehliadky. 
 
4.4. Hore uvedené ceny sú platné po dobu trvania zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy. 
K cenám bude fakturovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

 

 

V. Platobné podmienky 
 
5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 
a   odošle objednávateľovi v termíne do 15 dní od ukončenia servisného zásahu. 

 
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Faktúry sa 
považujú za doručené uplynutím troch pracovných dní odo dňa odoslania, resp. prevzatím na 
podateľni kupujúceho. Súčasťou faktúr bude servisný výkaz s rozpisom prác a použitého 
materiálu. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 
alebo servisný výkaz, je objednávateľ oprávnený vrátiť ich na doplnenie. V takom prípade sa 
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preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry. 

 

VI. Spôsob odovzdávania, posudzovania a preberania prác 
 
6.1. Servisné práce budú preberané písomnou formou, vypracovaním servisnej správy, ktorá 
bude potvrdená obidvoma  zmluvnými stranami. 
 
6.2.      Zhotoviteľ potvrdzuje, že servis vykonávajú technici školení u výrobcu prístrojov. 
 
6.3. V prípade zásahu tretej osoby do prístroja stráca platnosť protokol o preventívnej kontrole  
a kalibrácii prístroja potrebný pre správnu laboratórnu prax  (SLP).  
 
 

VII. Záväzky zhotoviteľa 
 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technickej 
dokumentácie a podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve. 

 
7.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto  
zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.  

 
7.3. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, keď boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

 
7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy a škody, ktoré boli spôsobené vinou obsluhy 
(nedodržaním návodu výrobcu o používaní a údržbe zariadení, nedodržaním prevádzkových, 
bezpečnostných alebo hygienických predpisov, prevedením svojvoľných zásahov alebo zmien na 
prístrojovom zariadení), prípadne neodborným zásahom inej osoby. 

 
7.5. Záručná doba trvá 3 mesiace a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi a 
vzťahuje sa len na prácu súvisiacu s vymenenými súčiastkami a komponentmi, s výnimkou 
spotrebného materiálu. Záruka na vymenený náhradný diel je 3 mesiace od dátumu ukončenia 
opravy, pokiaľ výrobca náhradného dielu nestanovil inak. 

 
7.6. V záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť reklamované vady. Termín 
začiatku práce na odstránení vád v  záručnej dobe bude do 24 hodín od nahlásenia poruchy. 
Začiatkom práce sa rozumie zahájenie zisťovania poruchy a jej možnej príčiny.  

 
7.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že servisná činnosť je vykonávaná v súlade s požiadavkami 
správnej laboratórnej praxe podľa školenia výrobcu prístrojov.  

 

 

VIII. Záväzky objednávateľa 
 
8.1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi všetky podklady potrebné pre vykonanie 
dojednaných prác a vytvoriť pracovníkom zhotoviteľa podmienky potrebné na ich vykonanie. 

 

IX . Zmluvné pokuty 

 
9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s nástupom na výkon prác podľa bodu 2.2., 
objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 
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9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou fakturovanej čiastky vzniká zhotoviteľovi 
právo uplatniť si u objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej  sumy za 
každý deň omeškania. 

 
9.3. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie v bode 7.6., má objednávateľ právo uplatniť si 
u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3,32 € za každý deň omeškania. 

 
9.4    Za nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia vád v záručnej dobe, má objednávateľ 
právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3,32 € za každý deň 
omeškania. 
 

X. Osobitné ustanovenia 
     

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v zmysle ustanovení zákona 506/2009 Z. z. 
(Zákon o ochranných známkach), zákona č. 618/2003 Z. z. (Autorský zákon), zákona 527/1990 
Zb. (Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch) v znení prípadných 
ďalších zmien, doplnkov a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

XI. Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Túto zmluvu  možno  meniť  iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
11.2.    Pred uplynutím dohodnutého termínu je zmluvu možné zrušiť: 
a ) vzájomnou dohodou zmluvných strán 
b ) výpoveďou jednej zo zmluvnej strany s 1-mesačnou výpovednou lehotou i bez udania dôvodu  
c) odstúpením od zmluvy v prípade nedodržiavania dohodnutých podmienok. Odstúpenie je 

účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane. 
 

11.3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
11.4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri a 
zhotoviteľ dve vyhotovenia.  
 
11.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej potvrdenia oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinná je od termínu uvedeného v čl. III. 

 
11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, ich vôľa v zmluve 
obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, nedošlo u nich k omylu, prejavy vôle sú dostatočne určité 
a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znal súhlasu je vlastnoručne podpisujú. 

 
V Bratislave dňa:     V Šali dňa: 
   
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.              CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
     Ing. Stanislav Beňo                                           Ing.  Karol Olša 
       technický riaditeľ                                    konateľ spoločnosti 


