
ZMLUVA O DIELO Č. 21/2012
o zabezpečení servisu, údržby a revízii výťahov

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

l. ZMLUVNE STRANY

Objed návatel': ZÁKLADNÁ ŠKOLA
M.Rázusa 1672/3
96001 Zvolen

Zastúpené:

IČO:
DIČ:

37888421
2021668572

Dodávateľ: Odborné prehliadky, skúšky a opravy výťahov

Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
OR:

STEKO BB,s.r.o.
THK30
97404 Banská Bystrica
Štefan Kocúr - konateľ, č.t. 0903 801 093
46464859
2023393042
Nie je platcom DPH
VÚB Banská Bystrica, Č.Ú. : 146542312/0200
Okresný súd B.Bystrica, oddiel Sro, vložka 21300/S

II. PREDMET ZMLUVY

Vykonávanie pravidelných prehliadok a opráv výťahov v zmysle vyhlášky 508/09 Z.z. a
STN 274002 v objektoch: kuchyňa
Základný servis - činnosti zahrnuté v paušálnej cene:

• odborné prehliadky
• medziobdobné prehliadky
• preventívne opravy
• odstraňovanie porúch
• čistenie výťahového zariadenia, šachty a strojovne
• mazanie výťahu podľa mazacieho plánu
• poruchová pohotovostná služba - NONSTOP

Rozsah uvedených činností je určený platnými normami /predpismi/ a pokynmi výrobcu.
Zhotoviteľ preberá zodpovednosť:

• pri zastupovaní pred orgánmi TI SR/OPO/
• vyplývajúcu z prevádzky výťahov
• za prevádzkyschopnosť každého výťahového zariadenia počas zmluvného vzťahu



Dodávatel' sa zaväzuje pravidelne vykonávať záznamy do knihy výťahov v
predpísanom rozsahu. V prípade zistenia závady, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť
prevádzky výťahov, resp. ich funkčnosť, sa zhotovitel' zaväzuje o tejto skutočnosti
bezodkladne informovať objednávatel'a.

III. CENA ZA DIELO A FAKTURÁCIA

Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej cene za práce uvedené v či.ll tejto zmluvy vo
výške 17 € mesačne za jeden výťah. V tejto cene je zahrnutý aj drobný spotrebný materiál
a mazacie prostriedky. Dodávatel' bude fakturovať dohodnutú cenu 1x za 3 mesiace.
Dohodnutá doba splatnosti faktúry: 14 dní.

IV. INE UJEDNANIA

l. Práce, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene, t.j. odborné skúšky, generálne
opravy, stredné opravy a práce väčšieho rozsahu - výmena a opravy
elektromotorov, výmena nosných prostriedkov, trakčných kladiek, výmena
výťahových strojov, rozvádzačov , budú vykonávané na základe osobitnej
objednávky a fakturované podl'a cenníka STEKO.

II. Dodávatel' poskytuje na vykonané opravy záruku 6 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje
na poruchy spôsobené nesprávnym používaním alebo neoprávneným zásahom do
výťahového zariadenia.

III. Dodávatel' sa zaväzuje odstrániť vzniknuté poruchy do 24 hodín od ich nahlásenia,

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace a nadobúda
účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.

b) Pri odstavení alebo demontáži výťahového zariadenia bude cena upravená úmerne
času, po ktorý je zariadenie mimo prevádzky.

c) Zmluvu možno meniť dohodou zmluvných strán, a to len písomnou formou.
d) Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka.
e) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží

1exemplár.
f) Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňa 1~.?·.4?/.l .
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