ZMLUVA O SERVISE
č. 05 BA-Sup-11
na zabezpečovanie servisných služieb uzavretá v zmysle §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka.
I. ZM LUVNÉ ST R ANY
1.1.

Poskytovateľ
: Pav ol T UCHYŇ A T UCHYŇ A - VÝŤ AHY
Adresa
: Letná 27, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca
: Pavol Tuchyňa – majiteľ
Telefón / fax
: 055 / 632 33 83, 633 34 28
E-mail
: tuchyna@tuchyna.sk
Bankové spojenie
: VÚB, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu
: 379646-542 / 0200
IČO
: 10 686 886
IČ DPH
: SK1020630501
Daňový údaj
: platca DPH
Osoba oprávnená vo veciach technických : Ing. Jozef Martiniak – 0914 320 666
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel : Firm, vložka č. : 50/V
a

1.2.

Objednávateľ

Slovenská obchodná inšpekcia,
ústredný inšpektorát,
Prievozská 32, 82799 Bratislava,
IČO: 17331927
Zastúpený:

II. PREDMET ZMLUVY
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať údržbu a servisné služby na zdvíhacích zariadeniach
objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, prílohy č.1 a nasledovnej špecifikácie :
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5.

Odborné prehliadky a skúšky podľa súčasne platných noriem a predpisov.
Opravy po odborných prehliadkach, odborných skúškach, mastenie podľa mastiaceho plánu
výťahu.
Odstraňovanie bežných prevádzkových porúch.
Dodávky potrebných náhradných dielov.
Kompletizovanie a udržiavanie technickej dokumentácie.
III. UMIESTNENIE, POČET A TYP VÝŤAHOV

Umiestnenie výťahu: .................
IV. DO DACIE PO DM IENKY
4.1.

Nástup na opravy porúch zariadení realizuje poskytovateľ po nahlásení oprávnenou osobou
objednávateľa do 2 hodín, vykonanie bežných prevádzkových porúch najneskôr do 24 hodín po
ich nahlásení.

4.2.

Pri potrebe opravy väčšieho rozsahu, alebo v prípade potreby obstarania náhradných dielov
bude porucha odstránená poskytovateľom do 5 dní od oznámenia objednávateľom, resp. po
vzájomnej dohode zmluvných strán.

4.3.

Opravy po odborných prehliadkach poskytovateľ vykonáva na základe zistenia vád odborným
technikom, v termínoch uvedených v knihách výťahov, za prítomnosti výťahového technika.
Súčasťou dodávok je zabezpečenie opráv v dňoch pracovného pokoja a vo sviatky.
Nahlasovanie porúch bude zabezpečené priamo dispečingom poskytovateľa.

4.4.

Ak dôjde pri opravách v rámci k výmene dielov, alebo prístrojov a použijú sa materiály, alebo
náhradné diely vyšších kvalitatívnych znakov, alebo materiály inovované, v súlade s STN EN 81
– 80, musí poskytovateľ na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa a predložiť cenový rozdiel
formou kalkulácie.

4.5.

Záručná lehota na prevedené práce je 24
mesiacov od ich prevzatia. Záruka sa
nevzťahuje
na vady spôsobené neodbornou obsluhou, zásahom tretej osoby alebo násilným poškodením.

V. CENA DIELA
5.1.

Cena servisných prác podľa prílohy č.1 tejto zmluvy sa považuje za cenu dohodou v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov :

Počet

Typ výťahu

Servis

Mazanie
(4 x ročne)

Revízne
prehliadky
(4 x ročne)

Spolu bez DPH
(mesačne)
47,20 €

1
Spolu s DPH

56,64 €

5.2
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny sadzby DPH zo zákona, zmeny
hodnoty meny vykonanej opatreniami vlády Slovenskej republiky, či Národnej Banky Slovenska,
resp. zmeny Indexu spotrebiteľských cien vedeného Štatistickým úradom SR, môže
poskytovateľ upraviť úmerne zmluvnú cenu uzavretím dodatku k tejto zmluve. Zmenu ceny
oznámi poskytovateľ písomne
objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje, že od
dohodnutého
termínu bude vykonávať úhrady zaslaných faktúr podľa zmenených
cien.

VI. PL AT O BNÉ PODM IENKY
6.1.

Faktúry za vykonané práce poskytovateľ vystaví do posledného dňa v mesiaci, v ktorom boli
práce vykonané. Splatnosť týchto faktúr je 14 dní od dátumu doručenia.

6.2.

V prípade, ak faktúra vystavená poskytovateľom nebude obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu podľa §15 zákona NR SR č.289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, alebo nebude po stránke vecnej, alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju
vráti poskytovateľovi na prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
správne vystaveného daňového dokladu objednávateľovi.

6.3.

Podkladom pre cenníkovú fakturáciu je popis prác vykonaných poskytovateľom, podpísaný a
odsúhlasený objednávateľom.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY
7.1.

Pri nedodržaní splatnosti faktúry objednávateľom, poskytovateľ môže účtovať objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

7.2.

Pri nedodržaní písomne dohodnutého termínu vykonania opravy, alebo odbornej prehliadky
objednávateľ môže účtovať poskytovateľovi pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky
za každý deň omeškania.
VIII. PO VINNO ST I ZM LUVNÝ CH ST R ÁN

8.1.

Povinnosti objednávateľa :
8.1.1. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť dostupnú dokumentáciu výťahu a
neobmedzený prístup k potrebným zariadeniam zamestnancom poskytovateľa.

zaistiť

8.1.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri výkone
činností vyšpecifikovaných podľa tejto zmluvy.
8.1.3. Objednávateľ je povinný pri prevádzke výťahov dodržiavať ustanovenia príslušných
platných noriem a predpisov (uschovávanie technickej dokumentácie, ustanovenie
dozorcu a výťahového technika, uzamknutie strojovne a pod.).
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8.2.

Povinnosti poskytovateľa :
8.2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať záruku na všetky vykonané servisné práce a
opravy po dobu 24 mesiacov od ich vykonania, okrem porúch zavinených preukázateľne
nesprávnou obsluhou, alebo poškodením zariadení.
8.2.2. Poskytovateľ je povinný vykonávať opravy a údržbu zariadení objednávateľa podľa tejto
zmluvy riadne, v súlade s príslušnými platnými normami, všeobecne záväznými a
bezpečnostnými predpismi, vrátane BOZP a PO.
8.2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť čistotu a poriadok v priestore vykonania opráv a na
zariadeniach objednávateľa, bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov oboch
zmluvných strán, prípadne ďalších osôb.
IX. VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

9.1.

Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať činnosť špecifikovanú v čl. II Predmet
zmluvy.

9.2.

Poskytovateľ nezodpovedá za bezpečnosť servisovaného zariadenia v nasledovných prípadoch
:
- ak zistí preukázateľné zásahy iných osôb na servisovanom výťahu,
- ak objednávateľ odmietne vykonanie prác bezpečnostného charakteru alebo prác
zabezpečujúcich
prevádzku
zariadenia
podľa
platných
noriem
a predpisov
(STN EN 274002) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení,
- ak poskytovateľ zistí, že došlo k zmene účelu a spôsobu používania zariadenia alebo
strojovne.

9.3.

Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré vznikli
objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku pozastavenia výkonu poskytovateľa v zmysle
bodu 9.2. Zmluvné strany považujú únik informácií jednej zo strán, ktorý súvisí s poznatkami
získanými priamo, alebo nepriamo pri plnení zmluvy druhou stranou za porušenie zmluvy.
Poškodená strana má nárok na náhradu priamych, alebo nepriamych škôd, ktoré vznikli
preukázateľným únikom informácií.

9.4.

Objednávateľ sa zaväzuje osobitne požiadať poskytovateľa o vykonanie prác nezahrnutých
v priloženom cenníku, resp. paušálnych platbách a to podaním osobitnej objednávky na tieto
práce poskytovateľovi. Poskytovateľ túto objednávku potvrdí. Objednávka musí obsahovať
rozsah prác, cenu za tieto práce a termín skončenia prác. Poskytovateľ nie je oprávnený
vykonávať tieto práce bez objednávky objednávateľa.

9.5.

Poskytovateľ sa zaväzuje obstarať materiál a komponenty potrebné na vykonanie diela
v rozsahu potvrdenej objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

X. Č AS PL NENI A
10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o dielo uzatvárajú na dobu neurčitú, počnúc dňom
jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
XI. UKONČENIE ZML UVNÉHO VZŤ AHU

11.1.

Zmluvu možno ukončiť :
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán k určenému dňu,
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán po preukázateľnom porušení
zmluvných podmienok opačnej zmluvnej strany, pričom výpovedná lehota je jeden mesiac
a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede,
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede.

11.2.

Ukončenie tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán nemá vplyv na finančné
vysporiadanie za už poskytnuté plnenie.
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XII. Z ÁVEREČNÉ UST ANO VENI A
12.1.

Zmluvné strany v súlade s prejavom svojej slobodnej vôle prehlasujú, že obsah zmluvy
vzájomne dohodli, so znením tejto zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

12.2.

Meniť a doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a
podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3.

Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden vlastní poskytovateľ
a jeden objednávateľ.

12.4.

Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

V Bratislave ...........
za objednávateľa

za poskytovateľa

––––––––––––––––––––––-

–––––––––––––––––––––––––Pavol Tuchyňa - majiteľ
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Príloha č. 1
- k Návrhu zmluvy o servise č. č. 05 BA-Sup-11
Rozsah prác na výťahu, spadajúcich do paušálnej ceny podľa čl. V. v zmluve o servise č. č. 05 BASup-11
1. STROJOVŇA
- kontrola a doplnenie oleja v stroji, čistenie stroja, vyčistenie a zoradenie všetkých
elektrických prístrojov, kontrola a zoradenie núdzového zdroja, oprava a úprava el.
inštalácie v strojovni,
- výmena poistiek v hlavnom vypínači,
- zoradenie a kontrola elektroventilov.
2. VÝŤAHOVÁ ŠACHTA
- zoradenie el. inštalácie (dotiahnutie svoriek, úprava uchytenia a pod.),
- vyrovnanie a očistenie vodidiel kabíny, dotiahnutie skrutiek spojov vodidiel,
- údržba, núdzového zvukového zariadenia, zoradenie, oprava, premazanie šachtových
dverí,
- zoradenie dverných uzáverov, premazanie vedenia šachtových dverí,
- úprava, zoradenie dverných spínačov, zoradenie a úprava vonkajších ovládacích tlačidiel,
- výmena žiaroviek signalizácie, výmena vložiek čeľustí vedenia piestu, doplnenie tabuliek,
- zoradenie závesu kabíny, kontrola a zoradenie všetkých
bezpečnostných
spínačov,
kontrola a zoradenie nárazníkov, oprava a zoradenie polohovej signalizácie,
3. KABÍNA
- zoradenie fotobuniek, vyčistenie, zoradenie tlačítok v kabíne,
- úprava osvetlenia v kabíne – výmena žiaroviek, vyčistenie a zoradenie závesu kabíny,
- výmena vložiek vodiacich čeľustí a ich zoradenie, úprava, čistenie a zoradenie el. inštalácie
kabíny,
- zoradenie a premazanie odisťovacej krivky kabínových dverí, doplnenie tabuliek,
- zoradenie tlmiča kabínových dverí a vodiacich kladiek kabínových dverí,
- oprava a zoradenie polohovej signalizácie, oprava a zoradenie spínačov revíznej jazdy.
PRÁCE NEZAHRNUTÉ V PAUŠÁLNEJ CENE :
•

Úpravy zariadenia, ktoré ku zvýšeniu bezpečnosti prevádzky výťahu nariadi Inšpektorát práce,
alebo, ktoré vyplynú zo zmeny technickej normy.

•

Odstránenie vád, ktoré sú spôsobené nesprávnou obsluhou, alebo poškodením častí výťahu,

•

Odstránenie vád spôsobené živelnou pohromou, alebo vyššou mocou.

•

Odstránenie následkov havárie, ktorá je zavinená obsluhou, alebo užívateľom.

•

Opravy, ktoré budú vyžadovať vykonanie GO, SO, alebo celkovú rekonštrukciu.

•

Opravy elektro prívodov k výťahu po hlavný vypínač v strojovni.

•

Ak dôjde pri opravách v rámci paušálu k výmene jednotlivých dielov, alebo prístrojov a použijú
sa materiály, alebo náhradné diely vyšších kvalitatívnych znakov, alebo materiály inovované,
musí poskytovateľ na to upozorniť objednávateľa a predložiť cenový rozdiel formou kalkulácie.

•

Manipulácia so závažím pri vykonaní predpísanej opakovanej úradnej skúške zariadenia.

•

Samostatné výmeny opotrebovaných častí výťahu (nosné prostriedky, prevádzacie kladky
nárazníky, elektromotor, prvky regulácie, ovládacie tlačidlá, ovládacie prístroje (napr. stýkače
a ich cievky), pohon, batérie núdzového dojazdu atď.). Opotrebovanie musí byť preukázateľné
a odsúhlasené zmluvnými stranami.

V Bratislave.......................
Za objednávateľa

Za poskytovateľa

Pavol Tuchyňa - majiteľ

