
ZMLUV A O DIELO č. 02/2012/SZIIHPE 
na servis zdvíhacích zariadení 

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

Článok I. 
Zmluvné strany 

l. Objednávateľ: 

so sídlom: 
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED 

Štefánikova 49 , 814 3 8 Bratislava 
V zastúpení : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu/smer. kód: 
IČO: 
DIČ: 

2. Zhotoviteľ: 

so sídlom: 
V zastúpení: 
telefón- fax: 
vo veciach obchodných: 
vo veciach finančných : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu/smer. kód: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SA V 
Štátna pokladnica 
7000008290 
00037869 
2020844914 

IHPE, s.r.o. 
Eisnerova 21 , 841 07 Bratislava 
Peter lhnát , konatel' 
0903 77 68 17 
Peter lhnát 
Bc. Balažová Tamara 
VUB Bratislava, a.s. 
257 451 80 5110200 
44 677 634 
2022 783972 
SK 2022 783972 

Spoločnosť zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I. , oddiel: Sro, vložka č . :57369/B 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

l. Na zariadeniach uvedených v prílohe č. l tejto zmluvy bude zhotovíte!' vykonávať dole uvedené 
servisné činnosti za účelom zabezpečovania vysokej technickej a bezpečnostnej úrovni zdvíhacích 
zariadení pri ich prevádzkovaní. 

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

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti na zariadeniach: 
a) Pravidelná preventívna údržba minimálne lx za mesiac 
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Zahŕňa činnosti za účelom zaistenia preventívnej spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzkovania 
zariadení. 
Jedná sa o tieto činnosti zhotoviteľa: 

prevádzková prehliadka, 

čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt, 

kontrola nastavenia a zriadenie, 

mazanie klzných častí podľa predpisu výrobcu, 

likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia, 

nonstop 24 hodinová služba, 

Každá pravidelná preventívna údržba bude zapísaná v "KNIHE PRAVIDELNEJ 
PREVENTÍVNEJ ÚDŽBY". Táto kniha je uložená v strojovni výt'ahu, alebo na inom dohodnutom 
mieste, tak aby k tomu mali prístup obe zmluvné strany a štátny odborný dozor. 

b) Odborné prehliadky l x za 3 mesiace 

Sú vykonávané v súlade podľa vyhlášky 50812009 Z.z. a normy STN 27 4002 

Každá odborná prehliadka bude zapísaná v: 

>- REVÍZNEJ KNIHE VÝŤAHOV a KNIHE PRAVIDELNEJ PREVENTÍVNEJ ÚDRŽBY 

Výsledky odborných prehliadok sú predložené bez meškania objednávateľovi. V prípade zistenia 
závažných príčin, ktoré majú negatívny dopad na bezpečnú prevádzku zariadenia zhotoviteľ predloží 
objednávateľovi návrh na odstránenie zistených nedostatkov (oprava alebo modernizácia) 
k zaisteniu bezpečnej prevádzky zariadenia. 

Článok III. 
Režim plnenia 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servisnú činnosť (pravidelná preventívna údržba a odborné 
prehliadky) odo dňa platnosti tejto zmluvy. 

2. Rozsah a režim vykonaných prác je daný STN 27 4002, vyhlášky č. 508 l 2009 Z. z. Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení, nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 327 l 2003 Z. z, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na 
výťahy. 

3. Prevádzkové poruchy výťahu sú odstraňované buď v 
POHOTOVOSTNOM REŽIME. 

ŠTANDARDNOM alebo 

4. ŠTANDARDNÝ REŽIM je čas od 7:30 do 16:00 hod. v rámci pracovných dni (pondelok až piatok 
mimo sviatku pripadajúci na tento deň). 

5. POHOTOVOSTNÝ REŽIM je čas mimo štandardného režimu. 
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6. Nástup na odstránenie prevádzkových porúch zariadenia je do 2 hodín od nahlásenia požiadavky 
objednávateľom a to v rámci štandardného aj pohotovostného režimu zhotoviteľa. 

7. Nástup na vyslobodenie uviaznutých osôb je do 40 minút od nahlásenia požiadavky objednávateľom 
a to v rámci štandardného aj pohotovostného režimu zhotoviteľa. 

8. Práce nad rámec zmluvnej ceny sa vždy dohodnú tak, že poverený zástupca objednávateľa odsúhlasí 
práce a cenu. 

9. V prípade, že závadu nemožno odstrániť ihneď, zhotoviteľ po zistení pncmy a zistení termínu 
dodávky náhradných dielov dohodne so zástupcom objednávateľa termín vykonania opravy. 

10. Odberateľ bude poruchy nahlasovať na pohotovostný telefón: 09 03/ 77 68 17 

ll. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi bude poskytovať potrebnú súčinnosť pn plnení jeho 
záväzkov podľa tejto zmluvy (vstupné povolenia a pod.) 

12. Objednávateľ splnomocňuje pre komunikáciu so zhotoviteľom: Boženu Konečnú, vrátnici Ú SAV. 

13. Zhotoviteľ splnomocňuje pre komunikáciu s objednávateľom : p. Ihnát Peter 

14. Pri zmene osôb splnomocnených na výkon činnosti podľa čl. III. bod 12 a 13 je povinná tá zrnl uvná 
strana u ktorej došlo k tejto zmene písomne oznámiť zmenu druhej zmluvnej strane. 

Článok IV. 
Cena 

l. Cena za vykonávanie servisnej činnosti je stanovená dohodou zmluvných strán. 

2. Cena za výkon činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy na zariadeniach podľa prílohy č. l k tejto zmluve je 
stanovená dohodou obidvoch strán vo výške: 

41,15 EUR bez DPH mesačne 
(slovom: štyridsať jeden/O, 15 EUR bez DPH mesačne) 

3. K cenám zhotoviteľa bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných predpisov v SR. 

4. Zúčtovacie sadzby pre opravy sú dohodnuté nasledovné: 

- v pracovnej dobe zhotoviteľa (od 8:00 do 16:00) v pracovné dni: 
- mimo pracovnej doby zhotoviteľa v pracovných dňoch : 
- mimo štandardný režim zhotoviteľa v sobotu, nedeľu a sviatok : 
- doprava bude účtovaná: 

12,00 EUR hod/ l osobu 
14,00 EUR hod/ l osobu 
18,00 EUR hod/ l osobu 
15,00 EUR jeden výjazd 

Zúčtovaciu sadzbu bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi v týchto prípadoch: 
);> vykonania opráv v pozáručnej dobe, 
);> po zásahu do zariadenia treťou osobou, 
);> neodbornou manipuláciou, 
);> úmyselným poškodením , vandalizmom a pod. 
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S. V prípade rastu inflácie sa cena za vykonávanie servisnej činnosti a hodinová zúčtovacia sadzba u:praví 
indexom výšky inflácie stanovené Slovenským štatistickým úradom za uplynulý rok. Upravená cena 
bude platiť od nasledujúceho mesiaca po oficiálnom zverejnení indexu výšky inflácie Slovenským 
štatistickým úradom. 

6. Pri prácach malého rozsahu do 330.- EUR bez DPH ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene, budú 
realizované výkony fakturované na základe pracovného výkazu, podpísaného splnomocnenou osobou 
objednávateľa. 

7. Pri prácach nad 330.- EUR bez DPH zhotoviteľ predloží objednávateľovi cenovú ponuku. Zhotoviteľ 
vykoná práce až po potvrdení cenovej ponuky zodpovedným zástupcom objednávateľa, a to písomnou 
formou (objednávka a pod.) 

Článok V. 
Platobné podmienky 

l. Objednávateľ uhradí cenu za každé uskutočnené zdaniteľné plnenie podľa tejto zmluvy, na základe 
faktúry (daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom. 

2. Všetky faktúry budú vystavené so splatnosťou 21 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúry v lehote ich splatnosti. 

4. V prípade oneskorenia úhrady faktúr zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo fakturovať 

objednávateľovi zmluvnú pokutu výške 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

S. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi dohodnutú sumu podľa čl. IV. bod 3 vždy do 10 dní po 
skončení kalendárneho mesiaca. 

6. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi výkony za opravy do 10 dní odo dňa ukončenia opravy. 

Článok Vl. 
Záručné podmienky 

l. Zhotoviteľ zodpovedá za odborné vykonanie ním realizovaných výkonov, pričom záručná doba je 
v dÍžke 6 mesiacov od ukončenia prác. 

2. Záruka sa nevzťahuje na: 
- závady spôsobené neodborným používaním zariadenia, alebo nedodržaním prevádzkových 

predpisov, 
- vplyvom násilného alebo úmyselného poškodenia (vandalizmus), 

3. Záruka zaniká v prípade, ak objednávateľ vykoná alebo si nechá vykonať na zariadení opravy treťou 
osobou. Zhotoviteľ v takomto prípade nepreberá na seba zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody 
spôsobené používaním, prevádzkou alebo nefunkčnosťou. 

4. Pri škodách, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, poskytne náhradu zo svojho poistenia. Iné nároky, najmä 
v súvislosti s prerušením prevádzky a ušlým ziskom, sú vylúčené. 
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S. Uznané závady reklamované objednávateľom v záručnej dobe odstráni zhotoviteľ bezplatne. 

Článok VII. 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle 
ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace . Výpovedná doba začína 
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po prijatí písomnej žiadosti o vypovedaní (zrušení) 
zmluvy ktoroukoľvek stranou. 

Článok VIII. 
Ostatné dojednania 

l. Podmienkou zahájenia plnenia zmluvy je vykonanie vstupnej odbornej prehliadky výťahu 

zhotoviteľom. V prípade, že v prevádzkovej dokumentácii je platná odborná prehliadka výťahu 
vykonaná zhotoviteľom, alebo platná skúška Technickej inšpekcie alebo spoločnosti TÚV, je vstupná 
prehliadka zahrnutá v paušálnej cene. V ostatnom prípade je vstupná prehliadka vykonaná v rozsahu 
odbornej skúšky, ktorá je fakturovaná podľa cenníka CENEKON. 

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

3. Zhotoviteľ vykonáva zdarma zaškolenie dozorcu a obsluhy výťahového zariadenia objednávateľa. 

4. Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť svoje výkony vyplývajúce z plnenia zmluvy v prípade ak 
objednávateľ : 

~ je v omeškaní s peňažným plnením dlhšie ako 30 dní, 
~ prevádzkuje vedome zariadenie, ktoré nespÍňa pravidlá bezpečnej prevádzky, 
~ nezabezpečuje odstraňovanie vád zistených pri odborných prehliadkach. 

O pozastavení výkonov bude zhotoviteľ písomne informovať objednávateľa. 

S. Zhotoviteľ nezodpovedá za bezpečnosť prevádzky a vzniknutej akejkoľvek škody, ktorá vznikla 
objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku pozastavenia výkonov zhotoviteľom (na základe čl. 

VIII bod 5), alebo v takomto prípade odstúpením od zmluvy zhotoviteľom. 

6. Po uhradení omeškaných platieb objednávateľom zhotoviteľovi, zhotoviteľ ihneď vykoná odbornú 
prehliadku na zariadení /zariadeniach. Tento výkon bude zhotoviteľ fakturovať nad rámec tejto 
zmluvy. Následne zhotoviteľ obnoví plnenie výkonov podľa tejto zmluvy. 

Článok IX. 
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 písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 



3. Objednávate!' sa zaväzuje zaistiť prístup k potrebným zariadeniam pracovníkom zhotoviteľa 
k vykonaniu výkonov podľa tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z toho 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 
vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

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. 

V Bratislave dňa 30.12.20 ll 

Objednávateľ : Zhotoviteľ : 

_(1/ / ,(A/ 
Ing. Ján Malík,CSc. 

vedúci Úradu SA V 
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Príloha č. l k zmluve 

p Adresa Typ zariadenia Rok Výrobne Poče Cena 
.č umiestnenia Výrobca výrob číslo t (EUR) 

zariadenia ~ Rýchlosť staní za l 
(m/s) c mesiac 

(bez 
DPH) 

l Admin. Výťah A_ac 1985 7 26,11-€ 
budova Transporta 0,5 
Štefánikova Brno 
49,BA 

2 Kuchynský Výťah A_ab 1985 2 15,04- € 
blok Transporta 0,15 
Štefánikova Brno 
49,BA 
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