
RÁMCOVÁ ZMLUVA  Č.27/2019 
podľa ust.§269 ods.2 a §409 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

a podľa ust.§663 až §684 zák.č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

 

NOVOVITAL, príspevková organizácia 
so sídlom Hlavné námestie 7, 940 35 Nové Zámky, Slovenská republika 
IČO: 34 014 721 
IČ DPH: SK2020143191  
bankové spojenie: VÚB, a. s., IBAN : SK85 0200 0000 0012 3266 9955 
zapísaný v OR OS Nitra, odd.: Po, vl.č.:10058/N 
za organizáciu koná :  Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 
/ďalej len ako „objednávateľ“  / 

a 

 

NZES energy, s.r.o  
Vinohrady 1, 940 01 Nové Zámky 
IČO : 47 076 097 
IČ DPH : SK2023787194 
bankové spojenie :Tatrabanka a. s, IBAN : SK6811000000002924895667 
zapísaný v OR OS Nitra, oddiel : Sro, vložka č. 34412/N 
za spoločnosť  koná  : Ing. Marián Krajčír, konateľ   
/ďalej len ako  „zhotoviteľ“/ 
 
 

uzatvorili túto „zmluvu“  
 

Čl. I. 
Predmet rámcovej zmluvy 

1) Predmetom tejto rámcovej zmluvy je úprava vzťahov medzi zhotoviteľom a objednávateľom a určenie  
podmienok, za ktorých bude zhotoviteľ  poskytovať objednávateľovi  nasledujúce služby:  
a) údržba elektrických zariadení 
b)rekonštrukcia a oprava elektrických zariadení 
c) odborné prehliadky a odborné skúšky ( revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov 
d) servisné prehliadky     
horeuvedené služby bude predávajúci  poskytovať v rozsahu :  
a) paušálne činnosti uvedené v Prílohe č. 1 ( popis a cena ) 
b) nadpaušálne činnosti ( opravy, odstraňovanie porúch) 
c) odstraňovanie havarijných porúch elektrických rozvodov a zaradení ( rozumie sa ňou taká porucha, 
ktorá ohrozuje alebo môže ohroziť majetok objednávateľa alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa 
v zmluvnej nehnuteľnosti alebo v jej bezprostrednej blízkosti). 
d) montážne práce elektrických rozvodov a zariadení z titulu opráv a rekonštrukcií  

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania  platnosti tejto zmluvy dodávať  objednávateľovi službu v rozsahu  
určenom objednávateľom v objednávke a objednávateľ sa zaväzuje dodanú službu prevziať a zaplatiť zaň 
zhotoviteľovi dohodnutú kúpnu cenu. 

3) Predmetom objednávky je služba zaznamenaná na dodacom liste. 
4) Špecifikácia služieb a cien je upravená v prílohe č.1 tejto zmluvy .  
5) Zhotoviteľ  prehlasuje, že služby, ktoré bude poskytovať na základe tejto zmluvy objednávateľovi, 

vyhovujú platným  normám a všeobecne záväzným právnym predpisom 
6) V prípade potreby rozšírenia  predmetu tejto zmluvy o ďalší tovar neuvedený v prílohe č.1 k tejto zmluvy, 

uzatvoria zmluvné strany  dodatok, ktorým upravia rozsah služieb. 
7) Za miesto plnenia sa považuje sídlo objednávateľa a sídla prevádzok, ktoré má vo svoje správe.  

 
 
 



Čl. II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán   

 
1) Zhotoviteľ je povinný dodať službu objednávateľovi v požadovanom množstve a kvalite zodpovedajúcej 

špecifikácii služby v zmysle prílohy č.1, v požadovanom termíne podľa konkrétnej objednávky vystavenej 

objednávateľom  potvrdenej zhotoviteľom. 

2) Objednávateľ je povinný doručiť objednávku služby zhotoviteľovi najneskôr  2 dni pred požadovaným 

termínom dodania, pričom objednávka musí obsahovať : 

 druh (špecifikáciu) služby 

 termín dodania  

3) Doručením objednávky sa rozumie aj odoslanie e-mailom alebo telefonická objednávka.  

4) Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 48 hodín od doručenia objednávky, v pracovných dňoch, odoslať 

potvrdenie objednávky kupujúcemu. Odoslaním potvrdenej objednávky sa rozumie aj odoslanie e-mailom.  

5) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť  za dodané služby kúpnu cenu podľa čl. III  tejto dohody, a to na základe 

faktúry vystavenej zhotoviteľom, podľa rozsahu dodaných služieb. 

6) Objednávateľ sa zaväzuje pri prevzatí služby skontrolovať, či dodané  služby zodpovedajú deklarovanému 

v dodacom liste.  

7) Zhotoviteľ  sa zaväzuje , že bude dohodnuté činnosti vykonávať vo vlastnom mene, na vlastný účet , na 

vlastné náklady a na svoje  nebezpečenstvo. Pokiaľ poverí by výkonom niektorých dohodnutých činnosti 

poveril tretiu osobu , má voči objednávateľovi zodpovednosť ako by ich vykonal sám.   

8) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávaním dohodnutých činnosti v tejto zmluve poverí iba osoby  

s požadovanou kvalifikáciou , odbornou a zdravotnou spôsobilosťou , ktoré sú na príslušnú činnosť 

zaškolené a poučené o zásadách BOZP v zmysle platných právnych predpisov.   

9) Zhotoviteľ o vykonaní údržby zariadení vyhotoví Protokol  z odbornej prehliadky odbornej skúšky  

v zmysle platných právnych predpisov.   

10) Zhotoviteľ je o údržbe zariadení povinný vyhotoviť „ Protokol o vykonaní servisu“, resp. „Montážny 

denník“.  

11) Vykonaním zápisu zhotoviteľom do prevádzkových kníh a potvrdením protokolov alebo montážnych 

denníkov podpisom zo strany oprávneného zástupcu objednávateľa je potvrdené splnenie povinnosti 

zhotoviteľa vykonať dielo.  

12) V prípade , že zápis v prevádzkových denníkoch a protokoloch resp. montážnych denníkoch 

o vykonaných úkonoch neobsahuje výhrady oprávneného zástupcu objednávateľa má sa za to , že dielo 

bolo vykonané bezchybne a zodpovedá výsledku určenému v zmluve. 

13) Ustanoveniami ods. 11 a 12 tohto článku vak nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela, 

ktoré vznikli po jeho odovzdaní a ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností alebo záväzných 

technických noriem a právnych predpisov. 

14) Použitý materiál , ako aj náhradné diely uvedené pri vykonaní servisných prác na zmluvných technických 

prostriedkoch vyúčtuje zhotoviteľ objednávateľovi osobitne podľa cien platných v dobe výkonu servisu . 

Použité materiály a náhradné diely budú uvedené v montážnom denníku , potvrdené oboma zmluvnými 

stranami. Opotrebované diely zostávajú majetkom objednávateľa pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak.  

15) Zhotoviteľ je povinný vykonať touto zmluvou dohodnuté činnosti odborne a kvalitne a v súlade s platnými 

všeobecne záväznými právnymi a technickými predpisy. 

16)   Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi, ktorých pôvodcom a držiteľom sa stane v súvislosti 

s vykonávaním činnosti podľa tejto zmluvy v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi prepismi 

a to najmä  zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vrátane vykonávacích 

vyhlášok a nariadení.   



17) Zhotoviteľ je povinný dohliadať na to aby doklady a dokumentácia právneho, technického , 

administratívneho, ekonomického a prevádzkového charakteru, ktoré mu boli zverené alebo ktoré vznikli 

v súvislosti s vykonaním jeho činnosti v zmysle tejto zmluvy., boli úplné a platné. V prípade, že od 

objednávateľa zhotoviteľ prevezme neúplnú/ neplatnú  dokumentáciu , alebo sa tá stane počas platnosti 

tejto zmluvy neplatnou je na uvedené zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa.          

18) Objednávateľ sa zväzuje, že poskytne zhotoviteľovi potrebné informácie a dôležité technické podklady, 

vnútorné predpisy , bezpečnostné predpisy , ktoré majú vplyv na výkon činnosti podľa tejto zmluvy. 

19) Objednávateľ je povinný určiť oprávnenú osobu , ktorá potvrdí svojím podpisom a pečiatkou montážny 

denník  vystavený zhotoviteľom a prevezme ho za objednávateľa.   

 

Čl. III. 

Cena a platobné podmienky  

1) Kúpna cena bola určená dohodou zmluvných strán v súlade so zák.č.18/1996 Z. z. o cenách, na základe 

cenovej ponuky predávajúceho, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto dohody.  

2) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že kúpna cena zahŕňa všetky náklady predávajúceho súvisiace so 

splnením predmetu tejto rámcovej zmluvy. 

3) Celková dohodnutá kúpna cena za poskytnuté služby za obdobie trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy 

nesmie presiahnuť sumu 19 000,- EUR bez DPH,  

(slovom devätnásťtisícdeväťsto euro). 

4) Právo na zaplatenie kúpnej ceny podľa tohto článku vzniká zhotoviteľovi  riadnym a včasným dodaním 

objednanej služby. 

5) Zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru na základe všetkých dodacích listov  ktorým dodával 

služby objednávateľovi na základe jednotlivých objednávok. 

6) Objednávateľ  je povinný uhradiť zhotoviteľovi  kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom 

podľa skutočne poskytnutých služieb a v lehote splatnosti faktúry.  

7) Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom  na základe dodávky 

služieb je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.   

8) Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi faktúru, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu, špecifikáciu služieb a ceny.  

9) Na účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania kúpnej ceny z účtu objednávateľa na účet 

zhotoviteľa. 

10) V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním služieb vznikne objednávateľovi  nárok požadovať od 

zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej  pokuty vo výške 0,02% z kúpnej ceny služieb, s ktorého dodaním je 

zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania. 

 

 

Čl. IV. 

Možnosť a spôsob úpravy cien  

1) Ak  počas trvania účinnosti tejto dohody nastane  zmena všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. 

sadzba dane z pridanej hodnoty, zavedenie nových daní a/alebo poplatkov), ktorá by mala za následok 

zvýšenie kúpnej ceny služieb, zaväzujú sa zmluvné strany rokovať o zmene kúpnej ceny .   

2) Zmena ceny služieb je v takomto prípade záväzná pre zmluvné strany od uzavretia dodatku, ktorý musí byť 

v prípade akceptácie zmeny ceny služieb zo strany kupujúceho uzatvorený v písomnej forme a musí byť 

podpísaný oboma zmluvnými stranami   

3) V prípade pochybností o cene  je pre zmluvné strany záväzná kúpna cena platná v čase uskutočnenia 

objednávky. 

 

 



Čl. V. 

Spôsob poskytnutia služby. 

1) Zhotoviteľ odovzdá v mieste poskytnutia služby objednávateľovi súčasne s jej poskytnutím aj dodací list. 

Dodací list bude obsahovať označenie poskytnutých služieb a číslo objednávky. Objednávateľ  je povinný 

potvrdiť prevzatie poskytnutej služby na tomto dodacom liste odtlačkom pečiatky objednávateľa  a podpisom 

preberajúceho priamo na dodacom liste.  

 

Čl. VI. 

Zodpovednosť za vady  

1) V prípade reklamácií predmetu Rámcovej zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka a všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2) Zodpovednosť zmluvných strán za škodu neupravenú v tejto Rámcovej zmluve sa riadi príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka o náhrade škody. 

 

Čl. VII. 

Platnosť a účinnosť tejto dohody  

1) Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov odo dňa podpisu oboch účastníkov 

tejto  dohody. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  na webovom sídle objednávateľa.  

2) V prípade, že celková dohodnutá  cena za poskytnuté služby dosiahne maximálnu cenu podľa článku III.ods.3. 

tejto  zmluvy,  pred uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, končí platnosť a účinnosť tejto zmluvy 

dňom dosiahnutia tejto sumy. Skončením účinnosti tejto rámcovej zmluvy nie sú dotknuté nároky účastníkov 

tejto rámcovej zmluvy, ktoré vznikli do okamihu zániku účinnosti tejto zmluvy. 

3) Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť písomnou dohodou pred uplynutím dohodnutej lehoty 

platnosti a pred vyčerpaním určenej maximálnej kúpnej ceny za dodané služby. Nie je tým, však dotknuté 

právo zmluvných strán  odstúpenie od zmluvy v  prípade ak dôjde k podstatnému porušeniu dohodnutých 

podmienok druhým účastníkom. 

 

Čl. VIII. 

Prechodná a záverečné ustanovenia  

1) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

zákona č.25/2006 Z. z.  v platnom znení (zákon o verejnom obstarávaní), zákona č.513/1991 Zb. v platnom 

znení (Obchodného zákonníka), zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení (Občianskeho zákonníka) a právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia a písomnosti budú doručované poštou doporučene  na 

adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobným doručením.  V prípade, ak zmluvná 

strana doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať alebo doporučenú zásielku 

doručovanú poštou pošta vráti odosielateľovi ako neprevzatú v odbernej lehote alebo s označením „adresát 

neznámy“, považuje sa zásielka za doručenú tretím dňom odo dňa  jej odoslania. 

3) Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy. Účastníci tejto zmluvy  sú povinný bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť 

novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý účastníci  sledovali v čase jej podpisu. 

4) Zmeny a doplnky tejto  zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na základe súhlasného prejavu 

vôle oboch zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neurčuje inak.   

5) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o zmenách  identifikačných údajov 

(obchodné meno, sídlo, IČO a pod.) , údajov o telefonickom, faxovom alebo e-mailovom kontakte alebo 

o skutočnostiach významných pre realizáciu obchodného styku (napr. vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu 

a pod.). 



6) Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch  exemplároch s platnosťou originálu pričom každý zo zmluvných strán  

obdrží dve vyhotovenia.  

7) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu  prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,  zodpovedá ich 
skutočnej   vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak  čoho pripájajú 
svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

V Nových Zámkoch dňa 02.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                             ................................................. 
 NOVOVITAL – zhotoviteľ  NZSE energy, s.r.o. - zhotoviteľ 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


