
.. 

' 

• 

' 

114 

ZMLUV A O DIELO č. 02/2013 
na realizáciu opráv a údržbu výťahových zariadení, odborných prehliadok 

a skúšok v)rťahov, uzatvorená v zn1ysle § 264 ods 2 Obchodného zákonníka 
§ 536-565 

I . 
ZMLUVNÉ STRANY 

Zhotoviteľ: Miroslav Sloviak CA VÝŤAHY ČADCA 
v 

023 13 , Cierne 456 

Zastúpen)' : p. Miroslav Sloviak 

Bankové spojenie: 
I 0 :43 412971 DI: 1074894931 
IČ DPH: SI(1 074894931 

Objednávateľ : KRASBYT, s.r.o . 
Struhy 83 
023 02 Krásno nad Kysucou 

Zastúpen)' : p. S)rkora 

r v 

Bankové spojenie: VUB a.s. Cadca expoz. Krásno nad Kysucou 
IČO: 36779806 IČ DPH: SK 2022380602 
Či.slo účtu: 23061 19951/0200 

Pracovníci poverení zastupovaf zn1luvné strany. 

Za zhotoviteľa: p. Miroslav Sloviak, p. Anton Kubica 

Za objednávatel'a: p. Sýkora 

Poč.et vyhotoveni zn1luvy:2 

Počet strán zn1luvy:4 

Dátun1 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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II. 
PREDMET ZlVILUVY 

K.on1plexná starostivosf o v)rfahy, ktoré sú trvalou súčasfou budov a objektov. 

l. Opravárenská činnost' a skúšanie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. 

1.1 odborné skúšky 

1.2 odborné prehliadky 

1.3 overovacie skúšky 

1.4 zaškoľovanie dozorcov 

Bod 1.1, 1.2, 1.3, 1.4- budú zabezpečené dodávatel'sky, p. Peter Vojtuš držitel' 
, v v 

osvedčenia § 16., alebo p. Anton Kubica- CA. VYT AHY CADCA držiteľ 

osvedčenia § 16,§ 18, § 24 - E 4 vyhl. 508/2009 Z.z. 

2/4 

1.5 práce podra požiadaviek zákazníka l elektro, prevíjanie n1otorov, príp. ďalšie práce 

na výťahov)1ch zariadeniach/ 

1.6 smnostatná výn1ena nosných prostriedkov 

1.7 1nazanie výi'ahov a ich čistenie 

1.8 drobné opravy výfahov 

1.9 odstránenie závad po OP , 

Rozsah a postup prác je daný STN 27 4002 a 27 4009 a vyhláškou SUBP 

Č. 24-1 979 Zb. v znení zn1eny vyhlášky č . 486/90 Zb. a platného technologického 

postupu. 

v 

2. Tažká pracovná údržba výťahov 

2. 1 stredné opravy v),ťahov 

2 .2 generálne opravy v),fahov 

2.3 rekonštrukcia v)'i:'ahov v zn1ysle teclulických podn1ienok v),robcu, ktorá presne 

vyn1edzuje uvedené názvoslovie 

2.4 dodávka netypov),ch v),ťahových zariadení 

3. Zámočnícke práce súvisiace s opravou výt'ahov 

4. Elektromontážne práce súvisiace s opravou výt'ahov 

4 .l bežné opravy elektroinštalácie 

4 .2 elektromontážne práce 

4.3 zhotovenie PD 

4.4 odborné prehliadky a odborné skúšky 

III. 
CENA 

Z1nluvné strany dohodou stanovili cenu za dielo : 

- rahká údržba- prace vykonané podľa ce1míka PaS obor 9176 diel 2. budú fakturované 

na cenov~j úrovni roku 1991, prepočítané koef 1.6 

-práce vykonané pre potreby zabezpečenia fažkej údržby, projekčnej Č-Ílu1osti budú 

fakturované na základe smnostatnej objednávky a vopred dohodnuté v zmysle 

OZ 513/91 Zb. 
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IV. 
ČAS PLNENIA 

I( on1plexná starostlivosť o výťahové zariadenia na dobu určitú od 01.01. 2013 do 
31.12 . 20 14 . 

v. 
SPOSOB PLATBY 

Fakturácia bude vykonaná po ukončení prác ... 
ObjednávateY sa zaväzuje, že uhradí faktúru do 14 dní po jej doručení , ak faktúra 
nebude uhradená, stanovuje sa penále 5 %. na 30 dní za každ)r delí. orneškania od 
dáturnu splatnosti. 

Vl. 
v , 

REKLAMACNE KONANIE A SPOLUPOSOBENIE 

3/4 

l. Pri opravách je objednávater povinn)' vady opráv reklarnovať písomne v záručnej 
dobe, ktorá je 2 roky po ukončení opravy na dodaný n1ateriál. 

2 Objednávater sa zaväzuje oboznán1iť pracovníkov zhotovitera so špecifick)'Ini 
podmienkan1i v priestoroch, do ktorých budú vstupovať a vykoná vstupné školenie 
OBP a PO. 

3. Zhotoviteľ je povinn)' sa vyjadriť k opodstatnenosti reklan1ácie do 24 hodín od 
obdržania reklan1ácie . V prípade, že j e reklamácia opodstatnená, zhotoviteľ 
reklarnovanú vadu okam.žite odstráni. 

4. Záruka zaniká v prípade, že vada vznikla neodborný1n zásahon1 alebo treťou 
osobou. 

5. Záručná doba na stredné a generálne opravy bude 5 rokov po vyhotovení . 

VII. 
POVINNOSTI OBJEDNÁ VA TEĽA 

l. Vytvoriť rnontážny1n pracovníkon1 zodpovedajúce podn1ienky pre riadny a 
bezpečný v)rkon práce l riadne odovzdanie pracoviska, dostupnosť dozorcu 
v)rťahu, predloženje technickej dokt1n1entácie, kľúčov od strojovne. atď./. 
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2. Pre práce ťažkej údržby pre CA VYT AHY CAD CA v rán1ci technickej 
a technologickej výpon1oci poskytne objednávater zvárača s úradnou skúškou 
E vrátane technológa. 

3. Potvrdiť 1nontážnyn1 pracovníkon1 vykonanie prác na pracovných výkazoch 
výlučne konateľ01n alebo dozorc01n v)rt'ahu v príslušnon1 objekte. 

4. Preukázateľne poučiť n1ontážnych pracovníkov so špecifickými podmienkan1i 
priestorov do ktorých vstupujú a vykonávajú servisnú činnosť. 

5. Zaistiť n1ontáž hlavného prívodu výťahu a osvetlenia strojovne. 
6. Včasné nahlasovanie porúch osobne alebo telefonicky na č.t.:0911 905 015 

0911 462 953, 0902115929, 0908 515 306 

Pracovná doba je od 7.30 do 15.30 hod. 
7. Havarijné stavy po 15.30 hlásiť na hore uveden)tch číslach . 

VIII. 
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

l. Vykonávať práce uvedené pod bodon1 I. tejto zmluvy kvalifikovanýn1i 
pracovníklni a ručí za kvalitu prác. 

2. V zn1ysle platného cenníka termín oprav zabezpečiť v tenníne do 48 hod. 
3. Dodržiavať tenníny odborných prehliadok a odborn),ch skúšok podľa 

predpisu výrobcu výťahov, platných STN a predpisov v)rrobcu pre výťahy. 
4. Vykonávať záznruny o vykonan),ch opravách do prevádzkového denníka, 

ktorý je uložen)' v strojovni pre v)·'fahy. 
5. Zabezpečit' v prípade potreby atypické nálu·adné diely pre prevedenie opráv 

a GO v\rťahov. 
,/ 

IX. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

l. Zn1eny a doplnky k tejto zn1luve možno robiť len písornnou forn1ou . 
2. Pokiaľ nieje v tejto Zinluve uvedené inak, platia pre tento zrnluvný vzťah 

všeobecné právne predpisy. 
3. Výpovedná lehota tejto zn1luvy je: 

al 3 tnesiace a začína plynúť od l dúa nasl. tnesiaca po vypovedaní zmluvy. 
b/ dohodou 
cl okru11žite za lu·ubé porušenie ztnluvn)'ch vzťahov . 

4. Zn1luva nadobúda úči1u1osť d{1on1 podpísania. 

DátU111 
Ir.-. ') "', ,..., 
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Objednávateľ: tVrtro · 
C/.\ V 
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