Zmluva o poskytovaní servisných služieb
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Zapísaný v Obchodnom
Zastúpený:

1.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B
Ing. Marcel Forai, MPH, predseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvy:
Ing. Mikuláš Marcinko, riaditeľ sekcie prevádzky, tel: 02/20824595
- vo veciach technických: Ing. Magdaléna Zborayová, tel: 0910 864181
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000182424/8180
IČO:
35 937 874
DIČ:
2022027040
IČ DPH:
SK2022027040
(ďalej len „objednávateľ“)
a
2. Poskytovateľ:
...........................
doplní poskytovateľ
Sídlo:
........................................................
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu ...................., odd: ........., vl. č. .............
(príp. v Živnostenskom registri Obvodného úradu v ....................pod č...................)
Zastúpený:
..............................
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach technických: .............................
- vo veciach zmluvy:
...............................
Bankové spojenie:
.............................
Číslo účtu:
..............................
IČO:
......................
IČ DPH:
.......................
Kontakt pre nahlasovanie porúch zariadení:
tel: ....................
faxom na: ....................
e-mailom na: ..................
(ďalej len „poskytovateľ“)
uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom zmluvy je poskytovanie servisných služieb - pravidelný ročný servis
a pozáručný servis (ďalej len „služby“) na zariadeniach objednávateľa uvedených v Prílohe
č.1 zmluvy (ďalej len „zariadenia“), a to v rozsahu podľa tejto zmluvy. Príloha č. 1 - „Zoznam
servisovaných zariadení“ obsahuje:
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-

zoznam zariadení, na ktorom sa má vykonať pravidelný ročný servis, alebo pozáručný servis
počet a typy predmetných zariadení,
umiestnenie zariadení (presná adresa objednávateľa),
termín plnenia pravidelného ročného servisu (profylaktických prehliadok).

2.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje v rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených
touto zmluvou vykonávať pravidelný ročný servis (preventívnu údržbu) v rozsahu činností:
a) kontrola mechanických častí zariadení, ich preskúšanie a nastavenie,
b) kontrola elektrických častí zariadení, ich preskúšanie a nastavenie,
c) kontrola pohyblivých častí zariadení a ich konzervácia,
d) preskúšanie zariadení vo všetkých prevádzkových režimoch,
e) vyčistenie všetkých častí zariadení (mechanických, plastových, gumových a iných) od
prachu a iných nečistôt a konzervácia na to určenými prípravkami,
f) náhrada opotrebovaných a poškodených dielov alebo častí Zariadenia dielmi alebo časťami
rovnakých parametrov.

2.3.

Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje v rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok
stanovených touto zmluvou vykonávať pozáručný servis k zariadeniam v rozsahu činností:
a) poskytnutie náhradného zariadenia objednávateľovi v prípade, že poskytovateľ neodstráni
poruchu zariadenia v lehote uvedenej v tejto zmluve, prípadne inej zmluve uzatvorenej
medzi zmluvnými stranami,
b) vykonanie servisného zásahu a oprava zariadenia v prípade hlásenej poruchy na
zariadení.

2.4.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi v zmluve dohodnutú cenu a poskytnúť
poskytovateľovi spolupôsobenie podľa zmluvy.
Článok III
Miesto, čas a spôsob plnenia

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelnú preventívnu údržbu a pozáručný servis na
všetkých zariadeniach uvedených v Prílohe č. 1 zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti podľa zmluvy výlučne sám. Iná osoba môže
plniť predmet zmluvy namiesto poskytovateľa len po predchádzajúcom písomnom súhlase
objednávateľa; v tomto prípade zodpovedá poskytovateľ za plnenie predmetu zmluvy a za
prípadné vady ako by plnil sám.
Pravidelnú preventívnu údržbu zariadení je poskytovateľ povinný vykonávať podľa termínov
uvedených v Prílohe č. 1. Preventívnu údržbu a pozáručný servis poskytovateľ vykonáva
v pracovných dňoch, od 08.00 hod do 16.30 hod. Po vzájomnej dohode umožní
objednávateľ poskytovateľovi vykonať plnenie predmetu zmluvy aj mimo dohodnutej doby.
Poskytovateľ je povinný začať vykonávať servisný zásah, vrátane prípadnej opravy
zariadenia, do 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom na kontakte poskytovateľa
uvedenom v čl. I zmluvy.
Poskytovateľ zabezpečí odstránenie poruchy zariadenia do 48 hodín od jej nahlásenia.
Pokiaľ to z objektívnych dôvodov nie je možné, poskytovateľ túto skutočnosť oznámi
objednávateľovi a navrhne náhradné riešenie, ktoré musí objednávateľ vopred odsúhlasiť.
V prípade zmeny kontaktných údajov v čl. I tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné
bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane. Táto zmena
nadobudne účinnosť doručením oznámenia druhej zmluvnej strane, bez potreby uzatvorenia
dodatku k zmluve.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1.
4.2.

Poskytovateľ sa zaväzuje všetky servisné činnosti podľa tejto zmluvy vykonávať v súlade s
ustanoveniami platných právnych predpisov a noriem, zariadení, rešpektujúc technológie a
prevádzkové podmienky a odporúčané servisné postupy výrobcov zariadení.
O každej vykonanej službe podľa tejto zmluvy vyhotoví poskytovateľ zápis, súčasťou ktorého
budú aj dodacie listy v prípade dodania nových náhradných dielov alebo častí zariadení.
Tento zápis obsahuje najmä:
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4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

čas a miesto plnenia a zoznam servisovaných zariadení
popis činností vykonaných poskytovateľom v súlade s touto zmluvou
identifikáciu náhradných dielov alebo častí zariadenia, ak boli vymieňané,
použité konzervačné látky a iné prípravky,
nevykonané objednávateľom požadované práce s uvedením dôvodu ich nevykonania.
počet zamestnancov poskytovateľa a počet odpracovaných hodín.
Poskytovateľ je povinný vyžiadať si predchádzajúci súhlas objednávateľa v prípade, ak si
servisný zásah alebo náhrada opotrebovaných a poškodených dielov alebo častí zariadenia
vyžaduje potrebu výmeny chybných dielov alebo častí zariadenia.
Ak pri vykonávaní preventívnej údržby alebo pozáručného servisu poskytovateľ zistí
nesprávnu manipuláciu alebo bežnú údržbu zariadenia, je povinný upozorniť na túto
skutočnosť objednávateľa a poučiť ho o správnej obsluhe a/alebo bežnej údržbe. Bežnou
údržbou sa rozumie najmä vykonávanie činností, ktoré si nevyžadujú odbornú údržbu alebo
servis.
Vymenené, poškodené alebo nefunkčné diely alebo časti zariadenia zostávajú vlastníctvom
objednávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Poskytovateľ je povinný vopred oznámiť objednávateľovi termín plnenia predmetu zmluvy;
objednávateľ mu termín potvrdí, prípadne dohodne iný termín plnenia. Zároveň je povinný
predložiť objednávateľovi menný zoznam zamestnancov, ktorí majú predmetné činnosti
vykonať.
Zamestnanci poskytovateľa sú povinní dodržiavať stanovený prevádzkový režim v
priestoroch objednávateľa.
Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a požiarnej ochrany a interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol
oboznámený.
Objednávateľ je povinný pre účely efektívneho plnenia predmetu zmluvy poskytnúť
poskytovateľovi potrebnú súčinnosť a pracovné podmienky, najmä zabezpečiť
poskytovateľovi prístup do vlastných priestorov, v ktorých sú umiestnené zariadenia, na
ktorých je potrebné vykonať preventívnu údržbu alebo záručný a pozáručný servis podľa
tejto zmluvy.
Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace so zmluvou, budú vyhotovené písomne a
doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v zmluve nie je uvedené
inak.
V prípade doručovania písomnosti elektronicky alebo faxom, druhá zmluvná strana
bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou (faxom, elektronicky).
Článok V
Cena a platobné podmienky

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

Cena za vykonávanie činností podľa tejto zmluvy, vrátane ceny náhradných dielov alebo
častí zariadení je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, podľa Cenníka odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami, ktorý tvorí
Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Ceny uvedené v Prílohe č. 2 sú maximálne a sú v nich zahrnuté všetky náklady, vrátane
cestovných nákladov, poskytovateľa spojené s realizáciou predmetu zmluvy.
Poskytovateľ garantuje objednávateľovi nezmenenú cenu počas doby platnosti tejto zmluvy.
DPH z ceny predmetu zmluvy sa riadi platným zákonom č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.
Ak cena niektorého potrebného náhradného dielu alebo činnosti poskytovateľa nie je
obsiahnutá v Cenníku v Prílohe č. 2, cena sa určí dohodou po odsúhlasení oboma stranami.
Cena za vykonanie predmetu zmluvy je splatná v lehote 30 dní od doručenia faktúry
objednávateľovi. Spolu s faktúrou je poskytovateľ povinný doručiť potvrdený zápis podľa
bodu 4.2 tejto zmluvy a/alebo dodací list ak bol vystavený.
Faktúru bude poskytovateľ vystavovať objednávateľovi samostatne za vykonanie
preventívnej údržby a samostatne za vykonanie pozáručného servisu na zariadeniach.
Faktúra musí byť vystavená v súlade so zmluvou a spĺňať náležitosti daňového dokladu, inak
má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti poskytovateľovi na doplnenie prípadne
prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia prepracovanej
faktúry.
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Článok VI
Zodpovednosť za vady
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

Poskytovateľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Ak poskytovateľ nedodrží kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky, za ktorých mal byť
predmet zmluvy poskytnutý, plnenie má vady. Objednávateľ má právo reklamovať vady
u poskytovateľa v lehote 12 mesiacov. Poskytovateľ poskytuje objednávateľovi záruku na
náhradné diely alebo časti zariadení použité pri výmene 24 mesiacov. Záručná lehota začína
plynúť od potvrdenia Zápisu podľa bodu 4.2. objednávateľom.
V prípade uplatnenia reklamácie vady u poskytovateľa, objednávateľ vystaví písomné
oznámenie obsahujúce najmä:
a) určenie zmluvného vzťahu, na základe ktorého bolo vykonané plnenie (č. zmluvy)
b) špecifikácia reklamovaných služieb (miesto a termín vykonania, opis reklamovanej vady)
c) nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje a primeranú lehotu, v ktorej má poskytovateľ
vady odstrániť
Nahlásenie vady poskytovateľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi písomnou formou.
Uplatnením práva objednávateľa na reklamáciu vád nie je dotknuté jeho právo na náhradu
škody voči poskytovateľovi.
Ak preventívnou údržbou alebo pozáručným servisom bude spôsobená škoda na zariadení
objednávateľa, alebo inej veci, zodpovedá poskytovateľ objednávateľovi za jej úplné
odstránenie a nápravu, t.j. tak aby objednávateľovi s touto udalosťou nevznikli žiadne
náklady. Povinnosti podľa tohto bodu má poskytovateľ vykonať bez zbytočného odkladu po
ich zistení alebo po ich oznámení objednávateľom.
Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za škodu alebo ekonomické straty jemu
spôsobené treťou osobou alebo vyššou mocou.
Článok VII
Sankcie

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Ak je poskytovateľ v omeškaní s vykonaním preventívnej údržby alebo pozáručného servisu
v lehote podľa čl. II zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za
každý deň omeškania. Uplatnením práva na sankciu zo strany objednávateľa nie je dotknuté
právo objednávateľa požadovať od poskytovateľa prípadnú náhradu škody.
Ak je objednávateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku, poskytovateľ si môže uplatniť
nárok na úroky z omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
Objednávateľ má právo na náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej
daňovej povinnosti poskytovateľa, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má zároveň právo
uplatniť u poskytovateľa trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní s príslušným daňovým
úradom podľa § 69b zákona č. 222/2004 Z. z..
Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči poskytovateľovi,
ktoré mu vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči objednávateľovi v zmysle § 69b
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane
trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným daňovým úradom.
Článok VIII
Mlčanlivosť

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Zmluvné strany sa zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli na
základe alebo v súvislosti s plnením zmluvy, za dôverné a zaväzujú sa zachovávať
mlčanlivosť o takýchto skutočnostiach povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie
platnosti zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že ich zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce tretie
osoby budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto článku.
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje to, ak je zmluvná strana povinná
dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti.
Každá zmluvná strana je povinná upovedomiť druhú stranu o porušení povinnosti
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvie.
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8.5.
8.6.

Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade kontaktu s osobnými údajov fyzických osôb, budú
postupovať v zmysle platného Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z..
Článok IX
Trvanie a skončenie zmluvy

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov.
9.2. Zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od
prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane,
c) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
9.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak:
a) poskytovateľ nevykoná služby podľa tejto zmluvy riadne a včas,
b) poskytovateľ neposkytne objednávateľovi riadne a včasné záručné plnenie,
c) poskytovateľ opakovane dodá vadné služby ,
d) objednávateľ nezaplatí cenu služby v lehote 30 dní po splatnosti faktúry napriek
predchádzajúcemu písomného upozorneniu poskytovateľa.
9.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade:
a) poskytovateľ sa stane dlžníkom poistného na zdravotné poistenie objednávateľa;
b) poskytovateľ je zverejnený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody zrušenia
registrácie dane z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý v zmysle
tohto zákona zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej
správy Slovenskej republiky.
9.5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
Článok X
Záverečné ustanovenia
10.1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria jej prílohy: Príloha č. 1 - Zoznam servisovaných
zariadení a Príloha č. 2 – Cenník.
10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku,
podpísaného obidvomi zmluvnými stranami, pokiaľ v zmluve nie je stanovené inak.
10.3. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
10.4. V prípade nejednotného výkladu ustanovení tejto zmluvy sa obidve strany budú prednostne
snažiť o mimosúdne vyriešenie sporných otázok.
10.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
10.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dve pre objednávateľa a jedno pre
poskytovateľa.
10.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
podpisujú.
V Bratislave, dňa

V ......................, dňa

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

....................................
Ing. Marcel Forai, MPH
predseda Predstavenstva
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

....................................
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Príloha č.1 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb
Zoznam servisovaných zariadení
por.
čís.

1.

typ zariadenia

umiestnenie

počet
(ks)

Rotomat
Halenárska 22, 917 02 Trnava

1.1 EK 7000 34P(3+4)
EK 7000-PR 36P
1.2 (4+4)

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Termín
plnenia
profylakt.
prehliadok

Trezorová pokladňa
s časovaným
zámkom
EK 1557C
EK 1557C
EK 1557C
EK 1557C
EK 1557C
EK 1557C

2.6
2.7 EK 1557C

2
Halenárska 22, 917 02 Trnava
2

Halenárska 22, 917 02 Trnava
Hodská 373/38, 924 41 Galanta
Hlavná 32, 929 01 Dunajská Streda
Štefánikova 698/7, 905 01 Senica
Krajinská cesta 9, 921 01 Piešťany
SNP č.10 Budova N-Centrum, 920 01
Hlohovec
Mazúrova 2, 909 01 Skalica

1
1
1
1
1
1
1

November
Máj
November
Máj

November
November
November
November
November
November
November
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Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní servisných služieb - Cenník

a) Profylaktická prehliadka bude fakturovaná :
-

paušálnou sadzbou podľa typu zariadenia, viď. paušálne sadzby profylakt. prehliadok,
cenou použitých náhradných dielov, fakturovaná samostatnou položkou vo výške
skutočne vynaložených nákladov a DPH v zmysle platných predpisov, viď. cenník náhrad.
dielov

Paušálne sadzby profylaktických prehliadok zariadení:
Výrobok /
Zariadenie

Odporúčaný počet profylaktických
prehliadok za rok

Trezorová pokladňa s čas.
zámkom
„EK 1557C“

1

Rotomat rady
„EK 7000“

2

Cena za jednu profylaktickú
prehliadku za rok v € bez DPH

b) Pozáručný servis: bude fakturovaný na základe:
- zápisov o servisnej oprave
- cenníka náhradných dielov (uvedený nižšie)
- hodinovej sadzby práce technika ........................€/hod (..........doplní poskytovateľ)

CENNÍK NÁHRADNÝCH DIELOV NA ZARIADENIA
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Názov a typ náhradného dielu:

eur
bez DPH

KNAPZP - 21S - Jack na pripojenie zdroja
DP - PTF 70 5x20 - puzdro poistky na baterke
A_NC-BLOK 12V / long 12V 1,3A/ - záložný akumulátor
Elektrický zámok aktivačný - EURO LOCK
Prepojovací kábel na Twin Safe - 4 m
Elektrický - motorček
Mikrospínač 250V/5A P-B 175F
Rámik na klávesnice
DPS EK 1512 C - riadiaca doska - komplet - výmena
DPS EK 1552 C - riadiaca doska - komplet - výmena
DPS EK 1553.3 - doska klávesnica - komplet - výmena
Koľajnice 357022 - sklz
/ pár /
Koľajnice 036.17112 - na zásuvky / pár /
Sieťový adaptér - zdroj
Elektromagnetická cievka
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Mechanický zámok - TITAN
Mechanický zámok A121
Jadrá Kľúčov - "TITAN"
Programovací terminál EKTE
Bezpečnostná poistka T2A
Zmršťovacia bužírka PBF 1/8" 3,2/1,6 čierna
Káblový ranžír
Oprava DPS EK 1500 - paušál za opravu
Oprava terminálu EKTE - paušál za opravu
Ovládací panel - komplet /klávesnica, zámok, el. zámok/
Zásuvka - komplet - výmena
Držiak zámkového mechanizmu - "nos" - pozinkovaný
Elektronický tlačidlový zámok "T" typ KABA 82572
Elektronický tlačidlový zámok "T" typ SG Combogard 33E
Elektronický tlačidlový zámok "T" typ LG BASIC
Kombinácia dvoch mechanických zámkov "KK"
Kombinácia mechanického a kódového zámku " KC"
Kombinácia mechanického a el. tlačidlového zámku "KT"
Kombinácia dvoch kódových zámkov "CC" typ LG
Kombinácia el. tlačidlového zámku a kódového zámku "TC"
Kombinácia dvoch el. tlačidlových zámkov typu LG "TT"
Mechanický kódový zámok "C" LG 1947
Elektronický tlačidlový zámok "WITTKOPP SIMPLEX"
Mechanický zámok " MAUER PRESIDENT"
Mechanický zámok " MAUER PREATOR"
El. tlačidlový zámok "Mauer Code Combi - K"
Mechanický zámok WITTKOP - CAWI 2680 na priepusť
Výsuvná polica - veľká na trezor
Výsuvná polica - malá na trezor
Rám na závesnú dokumentáciu - malý na trezor
Rám na závesnú dokumentáciu - veľký na trezor
Vnútorná uzamykateľná skrinka - jednokrídlová na trezor
Vnútorná uzamykateľná skrinka - dvojkrídlová na trezor
/Sensing and Control GKMDO 3W2 / - koncový spínač
RKWT - 0712 740 AO7 - konektor + lanko
Honeywel BZ 2RW8822
Tlačidlo - veľké do bezpečnostnej priepuste
Adaptér 9V - 500 mA 4,5VA
Reproduktory na komunikačné zariadenie /pár/
EK 5600T - nabíjačka na batérie, riadiaca doska komplet
9V stabilizátor DPS s veľkým zdrojom, riadiaca doska
Mikrofónový predzosilňovač na komunikačné zariadenie
Vodiace lanko
Posuvné koľajnice na EK 5130
Mikrofón na komunikačné zariadenie /pár/
Totál stop - Tlačidlo - spínacia jednotka
Svietidlo - komplet
Tlmivka 6mH - 10A/50Hz - PRE TAIAN
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Tlmivka 1mH - 20A/50Hz - PRE TAIAN
Tlmivka 1,6mH - 20A/50Hz - PRE TAIAN
Filter - odrušovací N2F - 2202A - PRE TAIAN
Filter - odrušovací N2F - 2202B - PRE TAIAN
Filter - odrušovací 1FL - 10B - PRE TAIAN
Filter - odrušovací 1FL - 10C - PRE TAIAN
Frekvenčný menič 1,5 kW N2 - 202
Frekvenčný menič EZ - 203 H1F
Ovládacia doska RZD01.1 "PATERNOSTER"
Optozávory - HPB - T2
Snímač polohy - indukčný - NBN4 - 126 M50
Snímač polohy - indukčný - 992 AB1 2AP - A2
Konektor + 5m kábel RKWT4 - 07/5M
Koľajnica 400 358313
/ pár /
Rameno na paternoster
Zdroj optozávory - NZ 243
Hlavný vypínač
Vodiaci čap na paternoster
Vodiaca klapka na paternoster
Polica 2+2 na paternoster
Polica 2+3 na paternoster
Polica 3+3 na paternoster
Polica 3+4 na paternoster
Polica 4+4 na paternoster

Za poskytovateľa
...........................
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