
ZMLUVA O DIELO
|Jzavretá podl'a § 536 a nasl. Zákona č.513/1999 Zb,

(Obchodného zákonníka)

číslo zmluly 3 12027

Servis výt'ahov

Čtenox l.
zmluvné stranv

zhotovitel'; pavol palašta

Nám.slobody I4l37
066 01 Humenné

Opravnenia; 0037-IKO120I9EZ RT E,4A
0016-IKO/2al9 EZ RT Ac
0002-IKO/20I9 ZZ O Ac1

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Humenné

IBAN: SK 72 1100 0000 0029 4709 3560

tČo: 4i5 810 16

DIČ: 107 360 6083

tČ opg: Nie som platcom DPH

Mobil: 0907 909 549

e-mail: palasta.pavol@gmail.com

a

Objednávateť: Tariadenie sociálnych služieb DOTYK
Sevčenkova 681

068 01 Medzilaborce
tčo: :lg 834 11

DIČ: 202 172 5266

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK 81 8180 0000 0070 0051 1515

prevádzka: zaňadenie sociálnych služieb DoTyk
Ševčenkova 681
068 01 Medzilaborce

Zastúpený: PhDr.Igor Magera, PhD,

Tel.: 05717481250

e-mail: dssazos@stonline,sk



II. PREDMET ZMLU\|I/ A MIE§TO PLNENIÁ

1. Predmetom tejto zmluly je prevádzanie servisu na qýt ahoch podlra príIohy
z mysle STN 27 4a02 avyhtášky č.508/2009 Zb.

2. Práce zahrnuté do pauŠálu a nezahrnuté do paušáIu tvoria príIohu tejto zmluvy.

3. zhottvitel'z*bezpečí dozorcu výt'ahu a zabupečí plnenie jeho
povinnosti v zmysle STN 27 4ta1.

1. Cena za predmet zmluly je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
z.Č.1811996 Zb o cenách. Túto dohodu tvorí príIoha tejto zmluly - DOIIODA o

CENE - a Činí 70 .-EUR za 1 ks.výt'ahov aza3 mesiace.( 210.-EUR za 1 ks. a 3 mesiace).
V cene zahrnaté 2 x cestovné náklady.

2. Dohodnutá cena podl'a čl. 1 bude paušálne raz 3 mesiace zhotovitel'om
fakturovaná a objednávatel' sa zavázaje fakturovanú čiastku uhradit' do
doručení faktúry.

14 dnípo

3. Práce nezahrnuté do pauŠálu budú vopred prejednané a dohodnuté pred začatím
prác a to písomnou formu.

IV. TERMIN PLNENIA

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán móže
zmluvu lypovedat' bez uvedenia dóvodu vo výpovednej lehote 3 mesiace.

v. zÁnučNÁ uora. zÁnučNÝ n pozÁnučxÝ sERvIs

1. Zhotoviúelo sa zaviizuje poslrytnút' 24 mes. záruku na materiál za
podmienok uvedených v tejto zmluve v č1.2.

2- - do výt'ahu nesmú zasahovat' osoby bez pdslušného oprávnenia a zaškolenia
- výt'ahY budú Prevádzkovtaéztpodmienok určených rrtechnickej dokumentácii

výt'ahov a noriem STN 27 40a2 a EN 81- 1
_ servis bude vykonaný spósobom určeným v tejto zmluve
- bude dodržaná prevádzka výťahu podloa návodu v kabíne

3. zhatovitel' sa zavázaje vykonat' senis v nasledujúcich termínoch:

a) knahlásenej závade sapracovník zhotovitel'a dostaví do24 hodin.

b) PoruchyváČŠieho rozsahu budú odstránené v čo najkratšom čase s prejednaním
a obozuámením zástupcu objednávatelra o závade

4. Objednávatel' sa zavilzuje, že prípadné reklamácie uplatní bezcdkladne
písomnou formou do nrik oprávneného zástupcu zhotovitel'a.



VI. ZMLUVNE POKUTY

Zmluvné strany sa v súlade s § 300 a 301 obch. Zákawníka dohodli na t/chto

pokutách za porušenie povinnosti vypývajúcich zo zmlurry.

_ objednávatel' je povinný zap|atiť pokutu vo výške 0o05 Yo z ceny faktúry za

každý deň omeškania úhrady riadne doručených a splatných faktúr

_ objednávatel, je oprávnený znůiť uhrádzanú čiastku faktúry o 0,05 "Á z ceny

dohodnutej touto 
^zmluvou za každý deň omeškania plnenia predmetu zmlulry

požiadavlcy na jednot§vé práce podl,a tejto zmluvy, uplatní objednávatelo osobne,

pi.o*o" nt"uo ietefonicky n8 p. palašta pavol,mobil: 0907 909 549

objednávatel, umožni pre zhotovitel,a vsfup do areálu spoločnosti pre potreby výkonu

činnosti a jeho pracovnikov.

táto zmluva nadobúda platnost' podpisom zástupcov oboch zmluvných stnín

zmany a dodatlqy, prípadné roďírenie zmluvy musí byt, prevedené písomne po

predchádzajúcom prejednaní oboch strán

Zmluvu uzavreli účastníci slobodne a zrozumitel'ne, teda tak, aby v budúcnosti

nevzbudzovala žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej obsahom prejaviť,

Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluly pripojujú účastníci svoje podpisy,

ZHoTovITEr

a)

b)

_,1



PRILOHÁ:

DOHODA OCENE
vzmysle zákona o cenách č.l8il996 Zb. predHadáme Vám

Roznis výt'ahov:

1 ks výt'ahu §MART 630 v.č. 1002 ttt 005 za 1 mesiac

návrh ceny;

paušal 70,00.-EUR

Cena za3 - mesačný servis l ks. výt'ah 2l0,00 .-EUR

... 12 x ročne
... 4 x ročne

Zoradenie, vYČistenie : oPnrva dvernej uzávierky, zoradenie zaabytávačon nastaveniespínačov ---- ----,/

rýchlosti PodlahY, oPrava SV - 4, zoradenie a vyčistenie omedzovača

odkláňacieho magnefu , koncového vypínaěarBrzdového magnetu,

lofiskao 
oPrava PrivolávaČov, nastavenie prejaidovo zoradenie axiářneho

prevodovky 
Centrovanie el. motora, kontrola a doplnenie oleja

elektroinštalácie 
el.motora, vyčistenie všettých spínačov šach§ a úprava

( bežná údržba qit'ahu, po revízne opravy ), dodaný spotrebnýmaterialrako

2. Práce nezahrnuté v naušále:

Mazanie
Odborné prehtiadky výt ahov
v cene zabrnaté

práce, ktoré sa nariadia kzvýšeniu bezpečnosti TI-S&IBP, alebo zmenamivykonanie strednej a generálnej opravy
odstránenie následkov havárii zapričinenych užívatelrom
výmena nosných prostriedkov
stredné opra\ry el. motorov a prevíjanie
pdstroje menenó za iný typ
opakované Úradné skúšiqy pievádzané za účasti TI - §R každých 6 rokovúprava a modernizácia v/tahu

STN

P.á." oočítuoé 
^lášt1 

ul. *kooáouré 
",rto-"ti.W í".on .ú ru i"d"o úkoo'

Odborná skúška..
ú;t;;úšď, -.:-,-:-:-:-:-:-,.,.,.,.,.,.,.,. #Í ťÍ :."J§ li lT,'u[l{],

,

tÚ*oií j},jška konajú ca sa raz za6 rokov v zároveň nahrádzaodbomú skúšku)

oPralY váČŠieho rozsahu ( výt'ahový strojo el. motor, romádzačrvýmena elektroinštalácia,ntrsné ProstriedkY) budú Prevedené v čo najkratšom možnom termíne a na tieto práce trudestanovená cena vzájomnou tlohodou o cene.
Firma sa zavázuje poskytnút'24 mesačnú záruku na dodaný materiál.


