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--'--E- 1 ZMLUVA O DIELO:iEM-:-- ~~~ ~~Jnaservis zdvíhacích zariadení

~~I:tzatvo~;myseust § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka Č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpísov,

Čl. l. Zmluvné strany

1. Objednávatel':
so sídlom:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
lpel'ská 1, 040 11 Košíce

Zodpovedný zástupca
vo veciach zmluvných:
telefón:
vo veciach obchodných:
telefón:

MUDr. Katarína Strmenská, riaditel'ka
055/7860101
Ing. Milena Pancáková, vedúca odboru ekonomického
055/7860127

Bankové spojenie:
Číslo účtu/smer, kód:
IČO:
DIČ:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15
7000134588/8180
OO 606 723
2020928052

2. Zhotovitel':
so sídlom:
e·mail

ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
Nové Záhrady I / 13 A, 821 05 Bratislava
tvb,tkesk @thyssenkrupp.com

Zodpovedný zástupca
vo veciach zmluvných:
telefón - fax:
vo veciach finančných :

Ing. Jaroslav Jenčo
02 / 4020 88 88
Ing. Tomáš Kročka

02/40 20 88 99
02/40 20 88 11

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu/smer. kód: 1221769002/1111
IČO: 35749474
DIČ: 2020271627
IČ DPH: SK 2020271627
Spoločnosť zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava l, oddiel Sro, vložka č, 17599/B,

mailto:@thyssenkrupp.com


Čl. II. Predmet zmluvy

1. Na zariadeniach uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy bude zhotovitel' vykonávať činnosti podl'a bodu 3 čl. II
tejto zmluvy za účelom udržiavania vysokej technickej a bezpečnostnej úrovne zdvihacích zariadeni pri ich
prevádzkovani.

2. Servisné činnosti bude zhotovitel' vykonávať s odbornou starostlivosťou v zmysle platných predpisov tak, aby
svojou činnosťou neporušil zákony a všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR.

odborná prehliadka podl'a platných predpisov v SR,
doprava na vykonanie odbornej prehliadky,
použité náradie a prístroje na vykonanie odbornej prehliadky,
písomná správa o stave zariadenia po vykonani odbornej prehliadky.

Čl. III. Režim plnenia

1. Režim plnenia a rozsah vykonávaných prác je daný STN 27 4002 a vyhláškou Č. 508 / 2009 Z. z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadeni.

3. ŠTANDARDNÝ REŽiM je čas od 8:00 do 16:00 hod. v rámci pracovných dni (pondelok až piatok mimo sviatku
pripadajúceho na tento deň).

5. Nástup na odstránenie prevádzkových porúch zariadenia je do 24 hodín od nahlásenia požiadavky
objednávatel'om a to v rámci štandardného aj pohotovostného režimu zhotovitel'a.

6. Nástup na vyslobodenie uviaznutých osôb je do 90 minút od nahlásenia požiadavky objednávatel'om a to
v rámci štandardného aj pohotovostného režimu zhotovitel'a.

7. V prípade, že prevádzkovú poruchu nie je možné odstrániť ihneď, zhotovitel' po zisteni pričiny a zisteni terminu
dodávky náhradných dielov dohodne so zástupcom objednávatel'a termin vykonania opravy.

8. Objednávatel' bude poruchy nahlasovať:
a) v štandardnom režime
b) mimo štandardný režim

tel.: O 2 / 40 20 88 88
tel.: 0902928213



2. Práce a opravy nad rámec "paušálnej platby" sa vždy dohodnú tak, že poverený zástupca objednávatel'a
odsúhlasí práce a cenu.

a) pri prácach a opravách malého rozsahu do 360 EUR s DPH budú realizované výkony fakturované na
základe pracovného výkazu, podpísaného splnomocnenou osobou objednávatel'a.

b) pri prácach a opravách väčšieho rozsahu nad 360 EUR s DPH zhotovitel' predloži objednávatel'ovi cenovú
ponuku. Zhotovitel' vykoná práce až po potvrdeni cenovej ponuky zodpovedným zástupcom objednávatel'a,
a to písomnou formou - objednávkou.

3. Hodinová zúčtovacia sadzba· ďalej len HZS (práce a opravy nad rámec "paušálnej platby") je dohodnutá vo
výške 7,18 EUR s DPH I hod na 1 osobu v štandardnom režime zhotovitel'a.

4. Pri opravách a prácach mimo štandardného režimu zhotovitel'a bude zhotovitel' k HZS účtovať tieto príplatky:
mimo štandardný režim zhotovitel'a v pracovných dňoch: + 25% na 1 osobu
mimo štandardný režim zhotovitel'a v sobotu, nedel'u a sviatok: + 50% na 1 osobu

5. Doprava bude účtovaná paušálne vo výške 18,00 EUR s DPH za jeden výjazd v štandardnom i mimo
štandardného režimu zhotovitel'a.

6. HZS (práce a opravy nad rámec "paušálnej platby") bude zhotovitel' fakturovať za všetky úkony mimo úkonov
uvedených v Čl. II. bod 3.

Čl. V. Dohodnuté platobné podmienky

1. Objednávatel' uhradí platby podl'a tejto zmluvy, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotovitel'om
v lehote jej splatnosti.

3. Fakturácia za "paušálnu platbu" je vykonávaná pravidelne štvrťročne, začínajúc mesiacom plnenia predmetu
zmluvy stanoveného podl'a bodu 1 čl. VII tejto zmluvy.

4. Fakturácia za všetky vykonané práce mimo "paušálnej platby" bude zhotovitel' objednávatel'ovi fakturovať
ihneď po vykonaní prác.



6. V prípade oneskorenia úhrady faktúr zo strany objednávatel'a má zhotovitel' právo fakturovať objednávatel'ovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7. V prípade rastu inflácie sa ceny predmetu tejto zmluvy ("paušáln a platba" a ceny za zúčtovacie sadzby pre
opravy) násobi indexom inflácie stanoveným za uplynulý rok Slovenským štatistickým úradom. Takto zmenená
cena bude platiť od nasledujúceho mesiaca po oficiálnom zverejneni indexu ŠÚ SR.

Čl. VI. Záručné podmienky

2. Zhotovitel' nezodpovedá objednávatel'ovi za škodu alebo ekonomické straty jemu spôsobené treťou osobou
alebo vyššou mocou.

3. Zodpovednosť zhotovitel'a za spôsobenú škodu pri plnení predmetu zmluvy je krytá poistením. Iné nároky,
najmä v súvislosti s prerušením prevádzky a ušlým ziskom, sú vylúčené.

5. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným používaním zariadenia alebo nedodržanim
prevádzkových predpisov a vplyvom násilného alebo úmyselného poškodenia (vandalizmus).

6. Záruka zaniká v prípade, ak objednávatel' vykoná alebo si nechá vykonať na zariadení opravy treťou osobou.
Zhotovitel' v takomto prípade nepreberá na seba zodpovednosť za pripadne vzniknuté škody spôsobené
používaním, prevádzkou alebo nefunkčnosťou zariadenia.

Čl. VII. Platnosť a účinnosť zmluvy

Čl. VIII. Výpoved' zmluvy

1. Objednávatel' má právo vypovedať zmluvu:
a) v prípade zistenia nevykonávania prác podl'a čl. II tejto zmluvy na strane zhotovitel'a , ktoré by bránili

bezpečnému užívaniu zdvíhacieho zariadenia,
b) v prípade zmeny vlastníckeho vzťahu k predmetnému zariadeniu,
c) v prípade, že dané zariadenie sa prestane používať na účel, na ktorý je určené.



Spoločnosť skupiny
ThyssenKrupp

Elevator
ThvssenKrupp VVI'ahv, s.r.o.

2. Zhotovitel' má právo vypovedať zmluvu:
a) v prípade omeškania platby zo strany objednávatel'a o viac ako 60 dní od dátumu splatnosti,
b) v prípade zistenia zhotovitel'om, že objednávatel' si objednal zásah (opravu alebo inú činnosť) na dané

zariadenie u tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotovitel'a,
c) ak zhotovitel' zistí pri vykonávaní svojich činností, že je nutné vykonať práce zabezpečujúce bezpečný

chod prevádzky zariadenia, o ktorých písomne informuje objednávatel'a a objednávatel' odmietne tieto
práce objednať alebo zabezpečíl'.

3. Výpovedná lehota voboch prípadoch je 2 mesiace odo dňa, keď písomná výpoveď bola doručená druhej
zmluvnej strane.

Čl. IX Ostatné dojednania

1. Táto zmluva podlieha podl'a Zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu. Zhotovitel' berie na
vedomie povinnosť objednávajúceho na zverejnenie tejto zmluvy, ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto
zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane pripojených príloh v plnom rozsahu.

2. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť prevedené na tretiu osobu bez súhlasu zmluvného
partnera.

4. Zhotovitel' je oprávnený pozastaviť svoje výkony vyplývajúce z plnenia zmluvy v prípade, ak objednávatel':
~ je v omeškaní s peňažným plnením dlhšie ako 60 dní,
~ prevádzkuje vedome zariadenie, ktoré nespíňa pravidlá bezpečnej prevádzky,
~ nezabezpečuje odstraňovanie vád zistených pri odborných prehliadkach a odborných skúškach.

5. Zhotovitel' nenesie žiadnu zodpovednosť za bezpečnosť prevádzky a akékol'vek škody, ktoré vzniknú
objednávatel'ovi, alebo tretej osobe v dôsledku pozastavenia jeho výkonov.

6. Po uhradení všetkých omeškaných platieb objednávatel'om zhotovitel'ovi, zhotovitel' ihneď vykoná odbornú
prehliadku na daných zariadeniach. Tento výkon bude zhotovitel' fakturoval' objednávatel'ovi nad rámec tejto
zmluvy. Následne zhotovitel' obnoví plnenie výkonov podl'a tejto zmluvy.

7. Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) kvôli ktorým nebude zhotovitel' môcť plniť svoje
záväzky z tejto zmluvy, predížia sa úmerne tomu všetky termíny plnenia tejto zmluvy.



Spoločnosť skupiny
ThyssenKrupp

Elovator
ThvssenKrupp Vvťahv, s.r.o.

8. Objednávatel' sa zaväzuje, že zhotovitel'ovi bude poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení jeho záväzkov podl'a
tejto zmluvy, t.j. zaväzuje sa zabezpečiť pre zhotovitel'a potrebné vstupné povolenia a zaistiť mu prístup
k daným zariadeniam.

Čl. X Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmenu a doplnenie tejto zmluvy je možné vykonať len na základe pisomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

REOOlÁUfY ÚRAD YEREJHét«l ZDRAvantTvA
SO sloLOM Y KOšIcIACH

III. Iptrlkí t. 1

040 11 KoAICE (32

ThyssenKrupp Výťahy '.r.o·
Nové Záhrady 1/13A

821 05 Bratislava
IČO: 35 749 474

IČ DPH: SK2020271627
·10·



P.Č. Adresa umiestnenia Typ zariadenia Rok výroby Nosnosť Rýchlosť Počet Cena štvrťročne
IČ zariadenia Výrobca Výrobné číslo (kg) (m/s) staníc (EUR s DPH)

1. Ipel'ská 1, Košice OV 320 0,7 6/6 11,80 €
2. Ipel'ská 1, Košice NT 500 0,7 6/6 15,10 €
3. Rooseveltova 8, MB 100 0,18 2/2 4,60 €

Košice
4. Rooseveltova 8, MB 50 0,18 2/2 4,60€

Košice
Paušálna platba - STVRTROCNÁ celkom: 36,10 €

REGOlU1 IND VEREJNÉtl) ZDRAYOntTvA
SO sklOM V KOOIcIAcH

1I1.1ptr,u t. 1
040 11 Ko Š ICE (32

Dátum a podpis Si:'t.:

ThyssenKrupp Výťahy 8.r.Ci.
Nové Záhrady 1/13 A

821 05 Bratislava
IČO; 35 749 474

IČ DPH:SK2020271B27
·10·


