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Komptexné služby v oblasti

osobnýchanákladnýchvÝt'7!o.u^,^?!}"!!,!*!:,
,iřiÁir'iii inSí, a parkovacích systémov

sERvlsNÁ znnluvn
č. L09ls2o2z

1. Zmluvné strany

1.1Zhotovitel':

Obchodné menol Allevat, s,r,o,

Sídlo: Devátinova 54,82!06 Brati_slava.

Štatutárny zástupcar Peter Hudák, konateť spoloČnosti

Zapísanývobchodnomre8istriokresnéhosúduBratislav.t.,odd.Sro,vložkač,84o73lB

tčo:
olč:
Bankové spoienie:
čís]o účtu:
Telefónne číslo:
e-mail l

1.2 Objednávatel':

obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
tčo:
otč:
Bankové spojenie:
lBAN:
Telefónne číslo:
e-mail :

46 824 685
2023596652
TATRA Banka Bratislava

2927879Lotll].]oo
0948 35t 358

info@allevat.sk

Domov sociálnych služieb,,SLATINKA"

Dolná Slatinka 27tlL,984 01 Lučenec

Mgr. Renáta Šimová - riaditeťka

00632210
2o2t!94378
Štátna pokladnica

SKg5 8180 0ooo oo70 0039 8743

0917464585
dss.slati nkalc@azet.sk

2. Predmet zmluvy

2.LPredmetomzmluvyjevykonávanieservisnejakontrolnej!iT:'izhotoviteťom,navýťahuuvedenom
v prílohe tejto zmiuvy, Táto činnosť t'..i,ai w1,láškou MpSVi sR č,5o8/20o9 7,z, a pod1a účinných

technických noriem sTN EN 8t_2al5o,s,,u iŇ si_r, rN 81_2, STN EN 81_3, sTN EN 1570 prevádzkových

predpisov a mazacích plánov od výrobcov ,

2.zServisnáakontrolnáčinnosťnavýťahusavykonávavrozsahupodťaprílohytejtozmluvy.

3, Miesto plnenia

3.1 Predmetná činnosť sa vykonáva v mieste plnenia podťa prílohy tejto zmluvy,

4. Prevádzkovatelia jednotlivých zariadení:

4.I prevádzkovatel, výťahu je uvedení v prílohe tejto zmluvy. v prílohe tejto zmluvy je uvedená adresa a

kontaktné osoby prevádzkovatel'a,
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al levtt o s o b n ý c h u n a u u aííIP,líř! f oť : : : ilX ýWzdvíhacích ptošín a parkova'ciiiiyrtero,

7. Cena

7,1, Na základe zákona o cenách, je cena stanovená^dohodou podía príloh tejto zmluvy,7 '2 Cena je Pevná ku dňu uzavretl 
'";'" 

,rnruuy,.Móže sa .r"nit poiot ode zmluvných strán,na základe indexov rastu nákladov 1napr.-innaci.l, o.nar"iv.i-sůtnvri orgánmi (SŠÚ), ;

8. Fakturácia a platby
8'1 

Ílr".':I':il3základe 
Protokolov o vYkonaní prác, vystaví a doručí objednávatelbvi faktúry za vykonané8,2 objednávatel' je povinný uhradiť faktúry najneskór do 14 dníodo dňa ich doručenia8'3 Ak faktúra nebude obsahovať 

"ai"ii'"rii'urňového o"ki.j","j.io nebude vsúlade stouto zmluvou máobjednávatel' Právo vrátiť ju do ter;í;u splatnosti n" pr"pr*9uanie. oprávneným vrátením faktúry
ÍřlX?:]:ť"PÓvodná 

lehota sPlatno'ti run,iry. rvoua r"iroti'.?na plynúť doručením opravenej faktúry

9. Sankcie

9'1 v prípade, Že je zhotovitel'v omeškaní s vykonávaním činnosti na plošinách podl,a článku A, je povinný
;:i"j;l1x'r"jťi 

zaplatiť Úrok z omeŠkania vo výške 0,5%, zo *ru patriacej pre príslušný výkon za každý9'2 V PríPade' Že je zhotovite|'v omeŠkaní s nástupom na nahlásenú opravu podl,a článku c je povínný
;jfiÍ*X!"-H;TJ,X|: zmluvnú P;k;;' vo výške o,5%o, zo sumy fakturovanej za vykonanú opravu, za9'3 v prípade, Že je objednávatel'v omeškanís finančnou úhradou faktúr zhotovitel,má právo účtovaťzmluvnúpokutu z omeškania vo výške o,o5% zdlžnej sumy za každýdeň omeškania.

10. Záruky a zodpovednosťza vady
10,1 Zhotovitel'sa zavi7L|jg poskytovať 3 mesačnú záruku na vykonané práce.10.2 

_ Zhotovitel nezodpovedá: 't lv 'ql vNv l ld vYK9rlane

to'2'I Za PoŠkodenie zariadení nedodržiavaním STN, výrobcovho návodu k obsluhe a prevádzkovaniu,I0.2.2 Za mechanické poškodenie tr"iou oJoOou a vandalizmom.10.2.3 Za poškodenie spósobené živelffi ponromami.10.2,4 Za poŠkodenie spósobené .rou r.u.iitou sieti na ktoré sú zariadenia napojené.10'2'5 Za odcudzenie Prvkov 
'r"o" 

iJ e.rii oo oo,u..ouní odovzdávacieho a preberacieho protokolu.10'3 Zhotovitel' zodPovedá za kvalitu ;;; . dodávok " ,ruJ" iu;to zmluvy podl,a platných noriem.

5. Čas plnenia

5,1 Termíny vykonávania servisnej činnosti na výťahu sa vykonáva podía príloh tejto zmluvy.

6, Nahlasovanie požiadaviek pre plnenie predmetu zmluvy
6.1 Kontaktné údaje zhotoviteía:

názov: Allevat, s.r.o.
adresa: Devátinova 54, 82106 Bratislava
e- mail: info(Oallevat.sk
telefón: 0905 365 062, Havit 5.r.o., p, Hanes
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11. Platnosť zmluvy, výpoveď a výpovedné lehoty

11.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňa podpísania zmluvy,

;r\;1 
l*:,*lln,ťí:"ri? fir1""::§:;|i|1,;*,.., stranami, jednostranne _ písomným doručením výpovede,

výpoveď začína plynúť od prvého on, ,"ri... nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane a

výpovedná lehota je tri mesiace,

12. Osobitné uiednania

tz.LPrípadnézmenyVovecitejtozmluvyjemožnévykonávaťlenpísomne,formoudodatkovktejto

L2.2 iljil;;"i,í:T:[[r"r'r,*|;iil§ilrui,i, že textu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú

svojimi PodPismi, rravené sa riadia príslušnými ustanoveniami § 536 až 565

L2,3 Vzťahy v tejto zmluve výslovne neutr

obchodného aákonníka

l1.1 ií§:Íťt;nY;;,:"rl"Ji§HH';:;iffi:i:"'$],ů,::,:i,po 
a Bp svojimipracovníkmi, ako aj

dodržiavanie niektorých predpisov oul"onauri"ru s kiorými jeho pracovníci boli oboznámenÍ'

12.6. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie'p""i.*rir"rplýva.iúcich ztejto ZmluVY a nahradia druhej strane

škodu, ktorá jej tým vznikne, 4_L _l_..!^:ň^c+llrh ktnré sa v súvislosti
!2.7 . Zhotoviteí sa zavázuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutoČnostiach, ktoré sa v súvislo

s touto ,*ruuou ioiu,Oei o onieanávateíovi, jeho objektoch a zariadeniach,

Drn";

Pečiatka a podpis objednávatel'a:

allernt

V Bratislave dňa:

Komplexné stužby v oblasti

osobných a nákladných vÝťlhou, r:j*íTI:,'riii'iiriii 
flošín a p,arkovacích systémov

v Bratislave dň
- fLL

_' ---.1+9 m

{-
podpis

Q€6!r2

,f otouit,.ťr,
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objekty:DSSHviezdoslavova5,J.D.Matejovie7,Rázusova18Lučenec,Zvolenska9,Vidiná
Prevádzkovatel': Domov sociálnych služieb 

"SLATINKA"

ďŇ'oso 10o (Hr".d.,l,""* 5,L"č"",) 3F nepae:fgq!ý
oTV 630100 (J.D

OW OgO rOO (ne4j9yl lil9!§!99
OW OEO rOO@l9, Vidiná

Príloha č.1 Zmluvy o dielo é,L09|S2O22

zÁrnoruÝ sgRvts

Dohovorená cena podťa rozsahu uvedeného v tejto prílohe 1 2O0,o0 € bez DPH štvrťročne,

opravy porúch zapríčinené vandalizmom, zásahom tretej osoby, živelných pohróm a vykonávaných na

základe objednávok, ouJ,i t.t turované platnou hodinovou zúčtovacou sadzbou,

Cena služby: kaiOý vVia"Jn, opouu bude účiovaný 12 Eur bez DPH + HZS* 19,50 €

* Hodinová zúčtovacia sadzba HZs 19,50 € bez DPH, V PríPade Práce Po Pracovnei dobe a v sobotu HZS

19,50 € + 25%u". opH, n,oeťa a štátny sviatok HZS ]_9,50 € + 50% bez DPH,

** Všetky uvedené ceny sú bez DPH

A. Rozsah poskytovaných paušótnych služieb:

1, pravidelné odborné prehliadky na overenie bezpečného fungovania a Prevádzkovej spÓsobilosti

výťahu/_ov. pr.uio"rnJ odborné p,"r''riáar,v " 
uvlonauuiťr t<ažae 3 mesiace pre výťahy s dopravou

osób a každých O *",i,cou pre výťahy so zakázanou dopravou osób),

z. pravidelná pr"u"niiun.-tiaizna u r*yrtl o,.i""i legislátívy a štandardu zhotovitel'a, Pri ktorej sa v

rámci návšteuv pr.u,ounit,a zhotovite[a vykoná aj nutné nastavenie

3. Mazanie vrátane pomocného *rt"riat,i, iopr""niu pr"uaortwÝch kvaPalín okrem ich komPletnej

výmeny 
rhlbne. pod pojmom čistenie sa rozumie odstránenie nánosov

4, 
i:,j:,i§,:,T:,:]',,:i],",JiJ,"uTi,xi_x",lř#;;fil 

,;,;;úz*ou 
u,iťatru, ale nie upratovanie

(papiere, vysávanie interiéru a pod,),

5. Vyslobodzov.ni" uui"nutých osób z kabíny výťahu 24 hodín denne (non stop)

6. opravy poruchové, poskytované počas normálnej pracov* l"nv zhotoviteťa 7:00 _ 15:00 hod

(počas záruky)

B,

]..

z.
3.

4.

5,

6.
7,

Rozsa h poskytova ných zákazkových sl užieb :

opravyporuchové,poskytovanépočasnormálnejpracovnejdobyzhotovitera7:oo-15:oohod
Služby dozorcu výťahu

3;í:HJŤ[xlii:-,r"".#Tre výťahy s d_opravou osób a 6-roČné pre výťahy so zakázanou dopravou

orán) poOr. vyhlášky MpsVR č, 5a8l20o9 Z, z,

Řo*pLtna výmena prevádzkových kvapalín

l"rTrTJ:;[:;;;.;,1""f':::?:".:i",_:. rozumie upratanie výťahu ako sÚ.o.d|o,d"né PaPiere

v priehlbni výťahu, výsávanie a umytie in,uriJi", kabíny, umytie prípadných skiel kabíny a šachty,

oietrenie nerezových častí a pod,

1l3



Príloha č.1 Zmluvy o dielo č.l0gls2022

C. Termíny nástupu:

! Nástup na vyprostenie uviaznutých osób do 2 hodín.2. Nástup na poruchu do rO hoOín oJ *ňřr"ni. počas pracovnej doby.

pravidelná preventívna údržba vykonávaná každé 3 mesiace:

- kontrola a Ooplnánie orÚiu rt6
- kontrola a nastavenie brzdy
- čistenie stroja
- kontrola ložísk motora
- kontrola trecieho kotúča

- i:lJi§ ř :l*;l i:: Í Í:"-..".:iiffií ;[}na 
po lo h a k ríd ie t dve rí) a íc h m e c h a n izm u

- kontrola upevnenia vodidíel k.bí"u 
"""

- kontrola a prípadné aotiatrnutie skrutiek spojov vodidiel- kontrola a prípadné ootiatrnutie 
'."""u.',', 

zámkov a svoriek- kontrola rozvádzača výťahu 
- '-"-'r'

- kontrola funkcie vyslobodzovacieho zariadenia
- kontrola hlavných stýkačov
- kontrola osvetlenia šachty
- kontrola signalizácie a ttaiidiel vonkajších volieb- kontrola konektorov a upevnenie etektrickYch vodičov- kontrola a prípadné nuriru"ni" Joi,ř;
- kontrola a prípadné nastavenie poroňv rnirn.e.- kontrola a prípadné nastavenie všetkich spínačov výťahu- kontrola elektroinštale.i. u .J""r",i.i niO'ou v šachte- kontrola STOP tlačidla v prietrtOniS;;;;
- čistenie šachty - len nečistotv oO prJázky výťahu

2. Kabína:
- kontrola a funkčnosťkabínových volieb a displejov- ko ntrola o bojsme rn ého Oo rozum iev;;";" za ríad e n ía- kontrola a vyčistenie elektríckej inliJal-i"'trOirv
- kontrola núdzového osvetleniai n,iarwJno zvukového zariadenia- kontrola funkČnosti revíznej jazdn 

". 
,,*.h" kabíny a SToP tlačidla- kontrola úrovne zastavovania

- kontrola kabínových dverí (rovnobežnosť a správna potoha krídiel dverí)- kontrola pohonu kabínových d";ri;;; ,"chanizmu- vyčisten ie za chytávačou, rau".ou'r,JOr-nv' 
"'

- kontrola a nastavenie vóle vodiacich čei'usti taniny

3. Mazanie:

1ÍrTn""uno 
zariadenia, doPlnenie oleja podl'a potreby, mimo výmeny kompletnej olejovej

- kontrola hladiny oleja v lapačoch oleja, prípadné vyčerpaníe oleja

2/3
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Príloha č.1 Zmluvy o dielo č, L09|S2O22

Práce nezahrnuté v paušálnej cene:

_ úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi autorizovaná osoba alebo, ktoré vyplývajú zo zmeny

LT§[T:lie závad, ktoré sú spósobené zlou obsluhou (úmyselné poškodenia, resp. vandalizmus)

_ odstránenie následkov havárie spósobenej neodbornou obsluhou

_ samostatná výmena nosných prostriedkov i""r.e laná, lano obmedzovača rýchlosti) po záručnej dobe

- prevíjanie motora a práce s tým spojené po záručnej dobe

- sklenárske a murárske práce

- výmena oleja (v pravidelných cykloch)

- vyčerpanie vody zo šachty

313
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