SERVISNÁZMLUVA VÝŤAHOV
Zmluva o dielo

č.

2015/05/01

uzavretá v zmysle ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi
Objednávateľ:

Názov
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

V zastúpení
Číslo tel.

Mesto Zlaté Moravce

ul. ! .mája 2 , 953 O1 Zlaté Moravce
308676
2021058787
VÚB Nitra
33422162/0200
Ing. Serafína Ostrihoňová
037 69 239 25

a
Zhotoviteľ:

Názov
Sídlo
IČO
IČ-DPH

Bankové spojenie
V zastúpení
Čísl. živn. registra
Číslo tel.
E-mail:

Milan Barborík - Výťahy
J. Galbávého 12, 949 01 Nitra
11779900
SK1029504487
Tatra Banka Nitra
Milan Barborík
ŽR OÚ Nitra č.403-4797
+421905571048
vytahy.nitra@gmail.com
Čl. 1.
Všeobecné ustanovenie

1.1.
1.2.

Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať predmet diela podľa čl. II. a objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
Súčasťou zmluvy sú aj podklady o odbornej spôsobilosti /oprávnenia na vykonávanie revízií a opráv
vyhradených technických zariadení zdvíhacích sk. A a ostatných zdvíhacích zariadení , ktoré sú
uvedené v súpise v bode č.7.2.
Čl. II.
Predmet diela

2.

Predmet diela je prevzatie a vykonávanie komplexnej starostlivosti o výťahy v správe objednávateľa,
okrem dozorovania výťahov, ktoré bude vykonávať objednávateľ vo vlastnej réžii.

2.1.1 .

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v termínoch v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

2.1.2.

Skúšky po opravách výťahov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

2.1.3.

Neodkladné odstraňovanie bežných prevádzkových porúch a závad zistených pri odborných
prehliadkach a odborných skúškach tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť pri prevádzke výťahov.

2.1.4.

Preventívne opravy.

2.1.5.

Opravy po živelných udalostiach.

2.1.6.

Opravy po zásahu neoprávnených osôb - nedbalostné a úmyselné poškodenie.

2 .1. 7.

Činnosti pri opakovaných úradných skúškach.

Čl. III.
Vykonanie diela

3.1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo
v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela.

3.2.

Pri vykonávaní predmetu diela postupuje zhotoviteľ podľa čl. IV. tejto zmluvy.

3.3 .

Zhotoviteľ

splní svoju

3.4.

Zhotoviteľ

nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené neoprávneným zásahom inej osoby.

3.5.

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov pre prevádzkovanie vyhradených zdvíhacích
zariadení v plnom rozsahu a prípadné sankcie týkajúce sa porušenia platných predpisov sa zaväzuje
znášať ako svoju škodu.

povinnosť vykonať

dielo jeho riadnym

v dojednanom

čase,

inak

ukončením .

Čl. IV.
Povinnosti zhotov iteľa

4.1.

Vykonávať práce kvalitne a dodržiavať rozsah príslušných právnych predpisov a noriem a mazacích
plánov výrobcov.

4.2.

Odstrániť bežnú poruchu do 24 hodín od nahlásenia vedúcej DOS, riaditeľka MŠ Štúrova a MŠ Žit.
nábrežie preukázateľne (telefonicky + mailom)

4.3.

Plniť všetky povinnosti podľa
povinnosti zhotoviteľom .

4.4.

Zhotoviteľ

4.5 .

Informovať objednávateľa

o zmenách, ktoré nastanú pri

4.6.

Informovať objednávateľa

o dôvodoch nepojazdnosti

4.7.

Zhotoviteľ je

povinný

4.8.

Zhotoviteľ je

povinný

čl.

II. tak, aby

objednávateľovi

nevznikla škoda z titulu neplnenia si

zodpovedá objednávateľovi za škody ním zavinené, resp. spôsobené.

zapisovať
označiť

zabezpečovaní

prevádzky výťahu .

výťahov .

úkony vyplývajúce z STN do revíznych kníh výťahov.

štítkom výťahy, ktoré sú v jeho kompletnej starostlivosti.
Čl. v.
Povinnosti objed n ávateľa

5.1 .

Objednávate!' je povinný bez zbytočného odkladu nahlás iť poruchu výťahu na telefónnom čísle
zhotoviteľa, osobne v mieste jeho prevádzky alebo mailom.

5.2.

Sprístupniť zhotoviteľovi

všetky objekty na výkon

činnosti podľa čl.

II. tejto zmluvy.

ČI. Vl

Nahlasovanie požiadaviek
pre plnenie predmetu zmluvy
6.1.

Kontaktné údaje zhotoviteľa
v časovom rozmedzí
č. tel.
mobil
fax
E-mail

:Milan Barborík
:6.00 - 18.00
:+421377411717
: +42 1905571048
:vytahy.nitra@gmail.com
Čl. VII.
Cena diela

7 .1 .

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu článku II. bodu 2.1.1 . až 2.1. 7. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 a nasl. zákona č. 18/1996 Z.z., zákona o cenách v znení
neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami vyhlášky MF SR č. 87/1996Z.z„ ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č . 18/1996 Z. z. o cenách.

7.2.

Súpis zariadení

Názov

Cena
s DPH
(€/ks)

Cena (
€)

prevádzka

Ac3

MŠ Žitavské
nábr.

3

6 mesiacov

10,00

12,00

72,00

Ac3

MŠ Štúrova

1

6 mesiacov

10,00

12,00

24,00

Ac1

Rov ňanova

3

3 mesiace

20,00

24,00

288,00

1

6 mesiacov
(výrobca}

10,00

12,00

24,00

2

6 mesiacov
(výrobca)

10,00

12,00

48,00

100 kg
Potravinový
výťah, nosnosť

periodocita

Cena
bez
DPH
(€/ks)

VTZ

Potravinový
výťah, nosnosť

Počet

ks

100 kg
Osobný
nákladný výťah
Šikmá
schodisková
plošina SP 150
Omega,
nosnosť 250 kg
Stropné
zdvižné
zariadenie
Guldmann
GH2F, nosnosť
200 kg

7.3.

7.4.

DOS
1,3,5

DOS
Bi

Rovňanova

3

DOS
nezaradené

Rovňanova

3

Práce budú rozpočtované podľa cenníka - Príloha č. 1, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy. Položky, ktoré neobsahuje tento cenník budú účtované v hodinovej
sadzbe /HZS/.. 10,- €/hod. Uvedené ceny sú bez aktuálnej DPH.
V prípade dopravy si dopravné náklady hradí

zhotoviteľ.

zúčtovacej

10.6.

Akékoľvek

10.7.

Vzťahy

10.8.

V prípade zániku ktorejkoľvek zmluvnej strany prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce
z tejto zmluvy na právneho nástupcu zaniknutej zmluvnej strany.

10.9.

Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z toho každá zo zmluvných strán prevezme 1 vyhotovenie.

10.1 O.

zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné
zmluvných strán vo forme písomného dodatku.

robiť

len po predchádzajúcom odsúhlasení

neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka.

Zhotoviteľ

ako i objednávateľ vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá medzi účastníkmi spôsobilými na
právne úkony slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.

10.11 . Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

v Nitre, dňa „l

Objednávateľ

. G..:.!.:?(C

Zhotoviteľ

