MEDZI NIŽŠIE UVEDENÝMI ZMLUVNÝMI STRANAMI SA UZATVÁRA TÁTO

ZMLUVA O DIELO
NA SERVIS ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ č. 19/2020 TYP „A“

OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodný názov: Poľnonákup Tatry a. s.
Ulica, číslo: Slavkovská 36
PSČ, mesto: 060 01 Kežmarok
IČO: 36 447 927
IČ DPH: SK2020021058
Banka: VÚB Banka a. s. Poprad
Číslo účtu: 1701-562/0200
Zastúpený: Mgr. Marek Jaro
Vo veci zmluvy oprávnený jednať: Marek Jaro
Kontaktná adresa: Poľnonákup Tatry a. s.
Slavkovská 36, 060 01 Kežmarok
Telefón: 0918155877
Fax: 052/ 45 22 574

ZHOTOVITEĽ:
Nie je platca DPH
Obchodný názov: Patrik Kall – KaPa Lift
Ulica , číslo: Južná 1531/1
PSČ, mesto: 060 01 Kežmarok
IČO: 40721451
DIČ: 1070815229
Banka: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2932017039/1100
Zastúpený: Patrik Kall
Vo veci zmluvy oprávnený jednať: Patrik Kall
Kontaktná adresa: Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok
Telefón: 0949020839

1. Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje zaisťovať a vykonávať všetky nižšie uvedené opatrenia za účelom udržiavania
technického stavu vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzky schopnosti zdvíhacích zariadení zverených
do servisu. Táto zmluva o dielo sa vzťahuje výhradne na tie zdvíhacie zariadenia, ktoré sú uvedené
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2. Program servisných činností
Servisné činnosti sú plánované a vykonávané v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov
a noriem, rešpektujúc prevádzkové podmienky a technológie jednotlivých zdvíhacích zariadení.
Pravidelná preventívna údržba je vykonávaná podľa vopred stanoveného programu za účelom
zaistenia spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky servisovaných zariadení a zahrňuje:
-

Mazanie zdvíhacích zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu,
Čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt ,
Kontrola nastavenia zoradenia,
Činnosť výťahového technika

Odborné prehliadky sú vykonávané v rozsahu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a normy STN 27 4002
v termínoch stanovených touto vyhláškou a normou, a to v závislosti od druhu servisovaného
zdvíhacieho zariadenia. Potrený pomocný materiál, ako sú napríklad pružinky, sign. Žiarovky, oleje,
mazadlá sú zahrnuté v cene. Nové oleje do prevodoviek výťahov a jeho výmena nie sú zahrnuté do
tejto zmluvy a fakturujú sa zvlášť mimo tejto zmluvy. Cestovné náklady pri vykonávaní odbornej
prehliadky sú zahrnuté v cene.

3. Fakturácia a platby
Cena predmetu zmluvy uvedená v prílohe č. 1 je stanovená dohodou v závislosti na režime
vykonávania servisných činností.
Fakturácia bude vykonávaná pravidelne mesačne alebo kvartálne, tak ako je to uvedené v prílohe č. 1
tejto zmluvy.
Splatnosť faktúr je do 14 dní od dátumu odoslania faktúry. Pri oneskorenej platbe sa započítava
následná zmluvná pokuta vo výške 0,1% z dlžnej čiastky denne.
V prípade oneskorenia platby o viac ako 30 dní zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa na túto
skutočnosť.
Pokiaľ oneskorenia platby presiahne 60 dní je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť výkony až do splnenia
pohľadávky.
Práce vykonávané na žiadosť objednávateľa mimo odsúhlasenej pracovnej doby sa fakturujú v cene
dohodou.

4. Zmluvné podmienky
4.1 Platnosť zmluvy
Táto zmluvy je platná a účinná dňom podpísania medzi obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva sa
uzatvára na dobu určitú na 1 rok.
Začiatok plnenia predmetu zmluvy je stanovený od 09.10.2020
Po uplynutí dohodnutej doby trvania zmluvy sa platnosť automaticky každoročne predlžuj o ďalší rok,
pokiaľ jedna zo zmluvných strán minimálne 90 dní pred ukončením platnosti doporučene túto zmluvu
písomne nevypovie.
4.2 Odstúpenie od zmluvy
Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy:
-

Ak zistí zásahy iných osôb na servisnom zariadení
Ak objednávateľ odmietne práce zaisťujúce bezpečnosť zariadenia zhotoviteľ nezodpovedá za
bezpečnosť výťahového zariadenia.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy:
-

V prípade nedodržania termínov, rozsahu a kvality prác podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
a normy STN 27 4002, ktoré by bránili bezpečnému užívaniu zdvíhacieho zariadenia.

4.3 Povinnosti a práva zhotoviteľa
Zhotoviteľ zodpovedá za odborné vykonanie zmluvných prác. Zhotoviteľ nezodpovedá za úmyselné
poškodenie spôsobené vandalizmom, alebo ekonomické straty spôsobené treťou osobou alebo
vyššou mocou.
Zhotoviteľ preberá zodpovednosť:
-

Pri zastupovaní pred orgánmi TI SR, orgánmi v trestnom konaní a verejno-právnymi
inštitúciami vyplývajúce z prevádzky výťahov.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nariadenie o ochrane životného prostredia a nakladanie s odpadmi,
požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Výška paušálnych cien je dohodnutá ku dňu podpísania zmluvy. V prípade dodatočných zmien tejto
cenovej základne vplyvom inflácie alebo vplyvom štátnych vyhlášok meniacich cenovú úroveň, je
zhotoviteľ oprávnený prispôsobiť cenu paušálu úmerne týchto zmenám.

5. Pracovná doba
Všetky práce budú vykonávané v obvyklej pracovnej dobe do 7.00 do 15.00 hod., alebo po dohode.
Zhotoviteľ nastúpi k výkonu nahlásenej opravy do 8 hodín od nahlásenej poruchy. Táto lehota sa
nevzťahuje na odstránenie porúch, ktoré si vyžadujú dielenskú opravu, strednú alebo generálnu
opravu, výmenu nosných prvkov, alebo ak je výťah mimo prevádzku pre poruchu, ktorú má odstrániť
objednávateľ sám.

6. Ďalšie služby
Služby nižšie uvedené nie sú predmetom uvedenej zmluvy a sú fakturované zvlášť nad rámec jej ceny,
pokiaľ nie je dohodnuté v záverečnom ustanovení tejto zmluvy inak.
6.1 Odborné skúšky
Zhotoviteľ vykonáva pravidelné odborné skúšky k overeniu spôsobilosti zariadenia k ďalšej prevádzke
v rozsahu a termínoch uvedených vo vyhláške č. 508/2009 Z. z. a norme STN 27 4002. Vykonávanie
týchto skúšok je vždy objednávateľom zvlášť objednané. Termíny a ceny medzi oboma zmluvnými
stranami budú vopred odsúhlasené.
6.2 Prevádzkové poruchy
Všetky výkony spojené s odstránením nahlásenej bežnej prevádzkovej poruchy sú fakturované zvlášť
nad rámec ceny tejto zmluvy na základe podpísaného montážneho listu v dohodnutej HZS 10€.
Taktiež opravy po odborných prehliadkach a skúškach, ako aj cestovné náklady sú fakturované zvlášť
nad rámec ceny tejto zmluvy.

7. Osobitné ustanovenia
Táto zmluva ruší a nahradzuje všetky predchádzajúce zmluvy.
Príloha č. 1
Zoznam zariadení zverených touto zmluvou do servisu zhotoviteľa:

Miesto (objekt)
výťahu – adresa
budovy

Typ
výťahu/nosnosť

Počet stan./ nast.

Rok výroby

Výrobné
číslo

OOS Poprad

AC1 250 Kg

8/8

1991

4181-1106

15- €

Silo Kežmarok

AC1 250 Kg

12/12

1972

4172-2021

16,50,- €

Cena mesačne celkom
Cena štvrťročne celkom

Dátum

Patrik Kall

Cena (€)
mesačne

-----------94,50,- €

Dátum

Poľnonákup Tatry a.s.
Mgr. Marek Juro
Predseda predstavenstva

