
Zmluva o poskytovaní služieb na vyhradených technických zariadeniach 
elektrických 

Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

v zastúpení: 
Technické služby mesta Zlaté Moravce 
Ing. Miroslav Šlosár, poverený riaditeľ 
Bernolákova 59, Zlaté Moravce 953 01 
00587168 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 2020411877 
IČ DPH: SK20204 l l 877 
Číslo účtu: 2230102001/5600 

Vykonávateľ: 

v zastúpení: 
Tomáš Horváth - ELAZ 
Tomáš Horváth, konateľ 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

ul.Ľ.Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 953 01 
30006457 
1028060814 

Číslo účtu : 31256092/0900 
Číslo osvedčenia: 128 INA 1998 EZ E A, B El.O 

II. . Predmet zmluyy 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie pravidelných kontrol vyhradených technických 
elektrických zariadení do 1000 voltov a nad 1000 voltov podľa prílohy č. 1. 
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: odberné prehliadky, odborné skúšky elektrických zariadení 
a revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia. 
Kľúčové slová: odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie, elektrické zariadenia, elektrické 
spotrebiče, elektrické ručné náradie, odstránenie závad. 

2.2 Funkčná špecifikácia premetu Zmluvy: 
- Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok revízií v zmysle MPSVaR č. 508/2009 z.z. ajej 
novelizácie č. 398/2013, s odvolaním na STN 33 1600 a STN 33 1610 na základe objednávky. Jedná 
sa i o jednorazové vykonanie skúšok a prehliadok. 

III. Osobitné požiadavky na plnenie: 
objednávateľ požaduje od dodávateľa predložiť podrobný rozpočet jednotlivých položiek 1 O 
dní od uzavretia zmluvy 
dodávateľ je povinný predložiť zodpovednému zamestnancovi objednávateľa po ukončení 
vykonaných služieb na potvrdenie súpis skutočne vykonaných služieb, ktorý bude po 
potvrdení objednávateľom neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Splatnosť faktúry je 15 dní. 
harmonogram vykonania revízií bude zaslaný dodávateľovi po uzavretí zmluvy 
súčasťou poskytovania služieb a činností je aj odovzdanie dokladov pri predložení faktúry, t.j. 
Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške a Revízne správy, ktoré budú odsúhlasené 
a podpísané zodpovednou kontaktnou osobou objednávateľa 

IV. Lehota 
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 31. 10. 2018. 



V. Výpoveď zmluvy 

Výpovedná lehota je 2 mesiace, musí byt' doručená písomne. Výpoveď Zmluvy môže podať 
objednávateľ aj vykonávateľ bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba začína plynúť od nasledujúceho 
dňa nového mesiaca. 

VI. Záverečné ustanovenia 
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. 
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotovenia, pričom jedno vyhotovenie dostane vykonávateľ a dve 
vyhotovenia dostane objednávateľ. 

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopÍňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. 

V Zlatých Moravciach, dňa 30. 10. 2015. 

ELAZ HORV ÁTH 
revízie a mornaž elek:r. zariadení 
Ľ. Podjavorinskej 25, ZI. Moravce 
IÔ0:30 006 451 'JI Č :1 028060814 
tel.: 0904 272 929 ._ ' iv . reg. 407 .. 32í'4 

Tomáš Hor át 
konateľ 

Doložené doklady: 

Technické služby mesta 
Bernolákova č . 59 

953 01 Zlaté Morctvce 

J IČO: 0058716/l DIČ: 20204111\77 

Jnr. 
Mgr. B~rbora Segíňová 

poverená riaditeľka 

Osvedčenie číslo 128 INA 1998 EU E A. B El.O zo dňa 25 . 03 . 1998 
Oprávnenie číslo 356 /4/2013 -EZ- S, O (OU, R, M)-El.0-A, B zo dňa 12. 07 . 2013 
Živnostenský list č. 60 4469/1992 o dňa 25. 09. 1992 spolu s úradným záznamom č . 470/99 
Príloha č . 1 - Harmonogram 


