
ZMLUVA č. 01/2011 o vykonaní servisu, opráv a údržby 

zdravotníckej techniky 

uzatvorená podľa Obchodného zákonník č. 513/91 Zb. v znení jeho novely a dodatkov 

ŠEBÁŇ - MEDICAL, s.r.o. 
Trenčianske Jastrabie 445 

91322 Trenčianske Jastrabie 

444 99 795 

2022 72 7883 

nieje platcom DPH 

Sro, vložka číslo: 21065/R, Okresný súd Trenčín 

Ján Šebáň, konateľ 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 

Nemocničná 4, 911 01 Trenčín 

00610968 

2021254653 

nieje platcom DPH 

Štátna pokladnica Bratislava 

700133817/8180 

MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH - regionálna hygienická 

L Predmet 
zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonávanie servisu, opráv a údržby sterilizačnej a destilačnej techniky v 
majetku odberateľa: 

pór. 
číslo 

 

inventárne číslo 

 

názov prístroja 

 

obstarávacia cena 

 

dátum zaradenia 

 

1. 
2. 3. 4. 
5. 
 

HIM-122 
HIM-273 
HIM-242 
HIM-243 
DHM-1632 

 

Sterilizátor PS 121/4 Autokláv 
AUT 26/11 Prístroj destilačný 
DP 10 Prístroj destilačný DP 1 0 
Prístroj destilačný DP 10 

 

7.454,96 € 1.005,15 
€ 2.260,80 € 
2.260,80 € 58,29 € 

 

2.5.1995 
31.1.2005 
28.3.2002 
28.3.2002 
24.6.1982 

 

II. 
Spôsob poskytovania služieb 

1. Servisnú činnosť bude dodávateľ vykonávať formou: 
-   komplexnej údržby, 
-   prehliadky a 

-   zákazkového servisu 

prístrojov, ktoré sú predmetom zmluvy. 

2. Náplňou komplexnej údržby je jedenkrát ročne prevedenie celkovej preventívnej 
prehliadky, pri ktorej bude funkčné preskúšanie každého prístroja, odstránenie porúch a 
zriadenie prístroja, aby vyhovoval podmienkam bezpečnej prevádzky. Práce budú 

 

 

 

Dodávateľ: 
ICO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Oddiel: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
v zastúpení: 

Odberateľ: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
v zastúpení: 



prevádzané   na   mieste   umiestnenia   prístroja   u odberateľa   alebo   v servisnej   
dielni dodávateľa. 

3. Náplňou prehliadky je: 

-   u destilačných prístrojov v pravidelných 14-dňových intervaloch prevedenie bežnej 
prehliadky, pri ktorej bude funkčné preskúšanie, vyčistenie a odstránenie vodného 
kameňa, výmena elektród a odstránenie porúch, ktoré je možné riešiť priamo na mieste 
umiestnenia prístroja u odberateľa, 

-   uautoklávu v pravidelných mesačných intervaloch prevedenie bežnej prehliadky, pri 
ktorej bude funkčné preskúšanie, vyčistenie, údržba tesnenia, nastavenie čidiel teploty a 
tlaku a odstránenie porúch, ktoré je možné riešiť priamo na mieste umiestnenia prístroja u 
odberateľa. 

4. Náplňou zákazkového servisu je poskytovanie dielenských a montážnych prác a 
generálnych opráv prístrojov, ktoré nie je možné vykonať priamo na mieste umiestnenia 
prístroja u odberateľa. U dielenských a generálnych opráv prístrojov sa vždy formou 
dohody stanovia jednotlivé podmienky, ako je celková cena vrátane ceny materiálu, rozsah a 
spôsob opravy, dodacie lehoty, záručné podmienky, preprava a pod.. Zákazkový servis sa 
vykonáva na základe individuálnej objednávky odberateľa. 

5. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa aj servis ostatných sterilizačných prístrojov, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy, a to na základe individuálnej objednávky odberateľa. 

III. Povinnosti 
dodávateľa 

1. Dodávateľ zabezpečí spoľahlivé vykonanie všetkých druhov servisnej činnosti prístrojov 
odberateľa prostredníctvom kvalifikovaných pracovníkov tak, aby vzniknuté prestoj e na 
strane odberateľa boli minimalizované. 

2. Servisná činnosť v zmysle tejto zmluvy sa rozumie uvedenie prístroja do technického 
stavu, ktorý zodpovedá technickým parametrom bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
prístroja podľa predpisov výrobcu a platných STN bez alebo s použitím náhradných 
dielov, priamo na mieste umiestnenia prístroja u odberateľa alebo formou dielenskej 
opravy u dodávateľa. 

3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť nasledovné podmienky a postup pri servisnej činnosti 
prístrojov odberateľa: 
a) servisná činnosť bude prevedená najneskôr do 5 pracovných dní od nahlásenia poruchy 

odberateľom, 
b) pri zložitej poruche bude prístroj doporučený k veľkej oprave formou zákazkového 

servisu, 
c) použitý materiál na servisnú činnosť bude účtovaný odberateľovi mesačne podľa 

skutočnej spotreby, 
d) dodávateľ poskytne odberateľovi záruku na servisnú činnosť podľa Obchodného 

zákonníka č. 513/91 Zb. v znení jeho dodatkov, 
e) dodávateľ zabezpečí nástup servisného technika na servisnú činnosť najneskôr do 48 

hodín od nahlásenia poruchy, 
f) dodávateľ poučí obsluhujúci personál odberateľa o správnej obsluhe prístrojov, aby sa 

predchádzalo poruchám a poškodzovaniu prístrojov nesprávnou alebo nedbalou obsluhou. 

4.   Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zásahom tretej osoby do prístroja alebo 
zariadenia, ktoré je predmetom tejto zmluvy. 

 

 

 

 



5.   Dodávateľ je povinný vystaviť výkaz servisných prác pre každú servisnú činnosť uvedenú v 
článku II. bod 2, 3 a 4 v mesačných intervaloch, resp. na základe individuálnej 
objednávky odberateľa. Prevzatie prác na základe výkazu servisných prác dodávateľa 
potvrdí svojim podpisom odberateľom určený zamestnanec podľa článku IV. bod 1. 

IV. 

Povinnosti odberateľa 

1. Odberateľ bude komunikovať s dodávateľom len prostredníctvom niektorého z určených 
zamestnancov, a to: 
a) vo veci dojednania a zmeny zmluvných podmienok - vedúci odboru EaĽZ, vedúci 

služobného úradu, 
b) vo veci dojednania podmienok a vystavenia individuálnych objednávok - vedúci odboru 

EaĽZ, referent MTZ, 
c) vo veci požiadaviek na vykonanie servisnej činnosti a nahlásenia porúch prístrojov 

-referent MTZ, vedúci príslušného oddelenia laboratórií odberateľa, sanitárka, 
d) vo veci prevzatia prác na základe výkazu servisných prác - referent MTZ, vedúci 

príslušného oddelenia laboratórií odberateľa, sanitárka. 

2. Odberateľ umožní prístup do svojich priestorov k vykonaniu servisnej činnosti pre 
dodávateľa a jeho pracovníkov, a to v bežnom prevádzkovom čase odberateľa, príp. po 
osobitnej dohode aj v inom čase. 

3. Odberateľ zabezpečí na obsluhu prístrojov riadne vyškolený obslužný personál s odbornou 
spôsobilosťou na obsluhu prístrojov. 

4. Ak dôjde k dočasnému alebo trvalému zníženiu počtu prístrojov, a to z dôvodu vyradenia z 
používania alebo dlhšie trvajúcej poruchy, odberateľ bezodkladne písomne informuje 
dodávateľa o zmenených podmienkach. Ak doba dočasného alebo trvalého zníženia počtu 
prístrojov presiahne mesiac, dodávateľ automaticky zníži mesačnú výšku platby podľa 
článku V. bod l tejto zmluvy. 

5. Odberateľ bude viesť evidenciu vykonanej servisnej činnosti za každý prístroj a dodávateľ 
svojim podpisom v evidencii potvrdí vykonanie servisnej činnosti. Táto evidencia bude 
slúžiť u odberateľa ako podklad pre kontrolu fakturácie. 

V. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena servisnej činnosti je konečná bez dane z pridanej hodnoty, dodávateľ nie je platcom 
DPH. 

2. Dodávateľ a odberateľ po vzájomnej dohode v zmysle zákona č. 18/96 o cenách v znení 
ďalších platných zákonov stanovujú výšku ceny za komplexnú údržbu podľa článku II. bod 2 
tejto zmluvy a prehliadky prístrojov na mieste umiestnenia u odberateľa podľa článku II. bod 
3 tejto zmluvy nasledovne: 

pór. inventárne                          názov                                 
dohodnutá 
číslo_____číslo___________prístroja_____________cena 

1. 
 

HIM-122 

 

Sterilizátor PS 121/4 

 

240-€/rok  

 2. 
 

HIM-273 

 

Autokláv AUT 26/11 

 

240,- €/ rok 

 3. 
 

HIM-242 

 

Prístroj destilačný DP 10 

 

168,-€/rok 

 4. 
 

HIM-243 

 

Prístroj destilačný DP 10 

 

168,-€/rok 

 5. 
 

DHM-1632 

 

Prístroj destilačný DP 1 0 

 

168-€/rok    . 
 SPOLU 984-€/rok 

(slovom deväťsto osemdesiat štyri eur). 

 



V dohodnutej cene je zahrnutá cena práce, cestovné, strata času a ostatné náklady 
dodávateľa súvisiace so servisnou činnosťou pre odberateľa okrem ceny materiálu 
použitého na opravu prístrojov v rámci komplexnej údržby prístrojov. Cenu materiálu 
použitého na opravu je dodávateľ oprávnený odberateľovi vyfakturovať nad rámec 
dohodnutej ceny. Odberateľ bude dodávateľovi platiť dohodnutú cenu v mesačných 
intervaloch vo výške 1/12 z celoročnej sumy, čo predstavuje 82,- € mesačne (slovom 
osemdesiat dva eur), a to na základe faktúry vystavenej dodávateľom. 

3. Dodávateľ a odberateľ po vzájomnej dohode v zmysle zákona č. 18/96 o cenách v znení 
ďalších platných zákonov stanovujú výšku ceny za zákazkový servis podľa článku II. bod 4 
tejto zmluvy nasledovne: 
a) dielenské a montážne práce prevádzané na základe individuálnej objednávky odberateľa 

budú účtované vo výške 20,- € za hodinu práce, v tejto cene je zahrnutá cena práce, 
cestovné, strata času a ostatné náklady dodávateľa súvisiace so servisnou činnosťou pre 
odberateľa okrem ceny materiálu použitého na opravu prístrojov v rámci dielenských a 
montážny ch prác. Cenu materiálu použitého na opravu je dodávateľ oprávnený 
odberateľovi vyfakturovať nad rámec dohodnutej ceny . 

b) generálne opravy prevádzané na základe individuálnej objednávky odberateľa budú 
účtované vo výške 20,- € za hodinu práce, v tejto cene je zahrnutá cena práce, cestovné, 
strata času a ostatné náklady dodávateľa súvisiace so servisnou činnosťou pre 
odberateľa okrem ceny materiálu použitého na opravu prístrojov v rámci dielenských a 
montážny ch prác. Cenu materiálu použitého na opravu je dodávateľ oprávnený 
odberateľovi vyfakturovať nad rámec dohodnutej ceny. Cena za generálnu opravu musí 
byť vopred vzájomne odsúhlasená medzi dodávateľom a odberateľom. 

4. Dodávateľ vystaví a doručí dodávateľovi v mesačných intervaloch najneskôr do 10. dňa 
nasledujúceho mesiaca za uplynulé mesačné obdobie faktúru, v ktorej odberateľovi 
vyfakturuje: 
a) 1/12 celoročnej sumy za komplexnú údržbu a prehliadky prístrojov vo výške 82,- € 

b) cenu materiálu použitého v rámci komplexnej údržby a prehliadky prístrojov. 
Prílohou faktúry je výkaz servisných prác za uplynulé mesačné obdobie. 

5. Dodávateľ vystaví a doručí dodávateľovi po vykonaní zákazkového servisu najneskôr do 
10. dňa nasledujúceho po odovzdaní prác odberateľovi faktúru, v ktorej odberateľovi 
vyfakturuje: 
a) cenu za zákazkový servis podľa hodinovej sadzby 20,- € / hod. 
b) cenu materiálu použitého v rámci zákazkového servisu prístrojov. 
Prílohou faktúry je výkaz servisných prác za vykonané dielenské a montážne práce alebo 

generálne opravy na základe individuálnej objednávky odberateľa. 

6. Dodávateľ a odberateľ sa vzájomne dohodli na 14-dňovej lehote splatnosti faktúr. 

7. V prípade prekročenia termínov uvedených v tejto zmluve, ku ktorým sa zaviazal 
dodávateľ ako k maximálnym, je odberateľ oprávnený od dodávateľa požadovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,50 € za každý deň omeškania, čo sa rovná 0,05 % z celkovej ceny 
dohodnutej v článku V. bod 2. 

8. V prípade neskorej úhrady faktúry po lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený od 
odberateľa požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

l.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od O l .08.2011 do 31.07.2013. 

 

 



 

2.   Zmluva je platná a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
odberateľa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 Z.z.. 

3.   Zmluvu možno meniť a doplňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán na 
základe návrhu niektorej zmluvnej strany, a to len vo forme písomných dodatkov. 

4.   Zmluvu možno pred uplynutím doby jej platnosti vypovedať na základe písomného 
návrhu niektorej zo zmluvných strán doručeného druhej zmluvnej strane s uvedením 
dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 3 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a končí 
posledným kalendárnym dňom uplynutím 3 mesiacov. 

5.   Táto zmluva je spracovaná v štyroch vyhotovenia, pričom obe zmluvné strany obdržia po 
dvoch vyhotoveniach a každé vyhotovenie má platnosť originálu. 

6.   Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, že jej porozumeli a na 
znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


