
ZMLUVA O DIELO č. R201518
o zabezpečení servisu, údržbyarevízií výťahov

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka

l. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Základná Škola
M. Rázusa 1672/3
960 1 ZVOLEN

/1;.':.- ..... !!..f.~~.~J...}/!!..!0.. riadi tel'
37888421
2021668572

Oprávnený zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:
Telefón:
( ďalej len "objednávateľ" )

Zhotoviteľ:
Odborné prehliadky, Skúšky a Opravy výťahov
R LIFT, s.r.o.
Priechod 158
976 11 PRIECHOD
Richard Slobodník, konateľ spol.
46464859
2023393042
Nie som platca DPH

Oprávnený zástupca:
ICO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:
Telefón:
( ďalej len "zhotoviteľ" )

0908902074

II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovi tel' sa zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa v budove Objednávateľa
v zmysle vyhlášky Č. 508/2009 Z.z. a STN 274002 v objekte:
Kuchyňa
pravidelné prehliadky výťahov
opravy výťahov

ZMLUVA o DIELO č. R201518



2. Základný servis výťahov - činnosti zahrnuté v paušálnej cene:
- odborné prehliadky
- medzi obdobné prehliadky
- preventívne opravy
- odstraňovanie porúch v dobe trvania do l hodiny
- čistenie výťahového zariadenia, šachty a strojovne
- mazanie výťahu podľa mazacieho plánu
- poruchová pohotovostná služba - NON STOP
- telefóne číslo 0908 902 074 (vyprostenie osôb z kabínky)

3. Rozsah uvedených činností je určený platnými normami / predpismi / a pokynmi
výrobcu.

4. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť:
- pri zastupovaní pred orgánmi TI SR / OPO /
- vyplývajúcu z prevádzky výťahov
- za prevádzkyschopnosť každého výťahového zariadenia počas zmluvného vzťahu
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne vykonávať záznamy do knihy výťahov v predpísanom

Rozsahu. V prípade zistenia závady, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť prevádzky
výťahov, respektíve ich funkčnosť, sa zhotoviteľ zaväzuje o tejto skutočnosti
bezodkladne informovať objednávateľa.

III. CENA ZA DIELO A FAKTURÁCIA

1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej cene za práce uvedené v čl. II tejto zmluvy vo
výške 17,00,- € mesačne za jeden výťah.
Zhotoviteľ bude fakturovať dohodnutú cenu 1x za 3 mesiace.
V tejto cene je zahrnutý aj drobný spotrebný materiál a mazacie prostriedky.
Dohodnutá doba splatnosti faktúry: 14 dní.

IV. INÉ UJEDNANIA

1. Práce, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene, t.j. odborné skúšky, úradné skúšky,
generálne opravy, stredné opravy a práce väčšieho rozsahu - výmena a opravy
elektromotorov, výmena nosných prostriedkov, trakčných kladiek, výmena výťahových
strojov, rozvádzačov a podobne budú vykonávané na základe osobitnej objednávky a
fakturované podľa cenníka zhotoviteľa.

2. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané opravy záruku 6 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na
poruchy spôsobené nesprávnym používaním alebo neoprávnením zásahom do
výťahového zariadenia.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknuté poruchy výťahu do 24 hodín od ich
nahlásenia.
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V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
b. Pri odstavení alebo demontáži výťahového zariadenia bude cena upravená úmerne času,

po ktorý je zariadenie mimo prevádzky.
c. Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo

výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace, pričom
výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.

d. Túto zmluvu je možné meniť dohodou zmluvných strán a to len v písomnej forme.
e. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka.
f. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží jedno

vyhotovenie.
g. Táto zmluva nadobúda platnosť dňa 1.4.2015.

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

Zókk1dná !ko\o
M. Rčzusc '672./3, Zvolen

.l . Richard Slobodnfk
97611 Priechod 158

,x_

Richa
konateľ spoločnosti

, 19·j·~líVo Zvolene dna: .
. , 19·S ,w1í

B. Bystnca dna: .
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