Zmluva o poskytovaní služieb
č. 1 / 2017
Uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Zastúpený štat. zast.:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

DIVADLO ANDREJA BAGARA v NITRE
Svätoplukovo námestie č. 4, 950 53 Nitra
Jaroslav Dóczy, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
00164 895
20021246623

Vykonávateľ:
so sídlom:
v zastúpení:

REVEZ Nitra, s.r.o.
Párovská 42, 949 01 Nitra
Július Šatura – konateľ
Ing. Tomáš Šatura – konateľ
Bankové spojenie :
VÚB a.s. Nitra
IBAN:
SK35 0200 0000 0029 6655 8853
IČO:
46 457 623
DIČ: 2023390292
IČ DPH: SK2023390292
Registrácia: Obchodný register OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 30420/N
čl.I.
Predmet zmluvy
Vykonávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa
vykoná v súlade s cenovou ponukou zo dňa 22. novembra 2017 tento predmet obstarávania:
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zdvíhacích zariadení
(výťahov) počas prevádzky.
čl.II.
Čas plnenia
1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať dielo – predmet zmluvy z článku 1. v zmysle Vyhlášky
718/2002 Z.z. a platných STN.
2. Vykonávateľ sa zaväzuje, že správy o prehliadkach a službách z bodu 1. budú dodané
v termínoch podľa platných noriem a predpisov, čím zároveň preberá zodpovednosť voči
štátnym orgánom za včasné a kvalitné prevedenie prác.
3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od: 01.01.2018-31.12.2020
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čl. III.
Spôsob plnenia zmluvy
1. Spôsob plnenia zmluvy sa riadi Obchodným zákonníkom § 591-600, príslušnými STN
predpismi v danom odbore.
2. Vykonávanie prehliadok a skúšok VTZ nesmie ovplyvniť divadelnú prevádzku.
3. Všetky práce bude vykonávateľ koordinovať s energetikom cez TN.
čl. IV.
Cena predmetu plnenia
Na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opravy výťahov
v zmysle Vyhlášky 718/2002 Z.z. a podľa platných STN.
V rozpise prác a cien sú zahrnuté ceny za pravidelné prehliadky, servis výťahov, odstránenie
závad zistenou odbornou prehliadkou a odstránenie závad nahlásených užívateľom.
1. Odborné prehliadky výťahov 1 x 3 mesiace
TONV 500 kg
GNV 500 kg
TNV 1400 kg
TOV 900 kg
Spolu

3ks x 12,21€
1 ks
1 ks
1 ks

36,63 €
9,95 €
9,95 €
19,00 €

6 ks

75,53 €

2. Mesačná údržba výťahov za 6 ks (rozsah prác je príloha č.1)
TONV 500 kg
GNV 500 kg
TNV 1400 kg
TOV 900 kg
Spolu

3ks x 10,21€
1 ks
1 ks
1 ks

30,63 €
9,84 €
9,84 €
17,00 €

6 ks

67,31 €

3.Odborné skúšky výťahov– vykonané trojročne (vrátane manipulácie s bremenom)
TONV 500 kg
GNV 500 kg
TNV 1400 kg
TOV 900 kg
Spolu

3 ks x 56,00 €
1 ks
1 ks
1 ks

168,00 €
49,00 €
79,00 €
79,00 €

6ks

375,00 €

Ceny sú uvádzané v EUR bez DPH.
Ostatné práce, poruchy a havárie budú fakturované HZS 9,30 EUR/hod .
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čl.V.
Platobné podmienky
1. Právo na vystavenie celkovej faktúry vznikne vykonávateľovi dňom odovzdania správ
o vykonaných prehliadok a skúškach VTZ.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Zmluvné pokuty sú zmluvnými stranami dohodnuté takto:
a.) v prípade omeškania objednávateľa so zaplatenia faktúry zaplatí 0,05 % z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania
čl.VI.
Záverečné ustanovenie
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán
a účinnosťou dňom 01. januára 2018 .
2. Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len písomným dodatkom podpísanými zmluvnými
stranami
3. Zmluvný vzťah môže byť ukončený:
a.) dohodou zmluvných strán
b.) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, pričom
výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane
c.) okamžitým zrušením z dôvodu hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy (a hrubé
porušenie považujú zmluvné strany v prípade vykonávateľa porušenie povinností vyplývajúce
z Vyhlášky 718/2002 Z.z. a v prípade objednávateľa neuhradenie faktúry v lehote 30 dní.)
d.) obe zmluvné strany sa dohodli, že na podnet vykonávateľa budú priebežne prejednávať
zmeny čl. 4 tejto zmluvy súvisiace so zmenami cenových relácií a inflácie na vnútornom trhu
a ich vplyvu na náklady vykonávateľa.
4. Zmluva bola vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia dostane každá
zmluvná strana po potvrdení oprávnenými osobami.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a nepovažujú ju za
uzatvorenú v tiesni, ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.
V Nitre, dňa ........................................

.....................................................
Objednávateľ

............................................
Vykonávateľ
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Príloha č.1
Rozsah servisných prác
I.
Práce v paušálnej sadzbe
1. Základný servis
Pravidelná preventívna údržba, pri ktorej je poskytovateľom vykonané potrebné zoradenie, mazanie
a odstránenie zistených závad z odborných prehliadok, vrátane drobného a pomocného materiálu.
Opravy poruchové a pohotovostné vrátane vyslobodzovania osôb uviaznutých vo výťahu.
Príprava výťahov na úradné skúšky – práce v paušálnej sadzbe, materiál sa účtuje zvlášť.
Rozsah prác podľa jednotlivých častí, zahrnutých v paušálnej sadzbe:
Stroj

doplnenie oleja a vyčistenie
mastenie ložísk
kontrola netesnosti prevodovej skrine
vymedzenie netesnosti prevodovej skrine
vymedzenie axiálneho rozchodu
zoradenie spojky, výmena spojkových gúm
doplnenie stroja drobnými chýbajúcimi dielmi, alebo výmena vadných (viečka na mazacie otvory, kryt
osi motoru, kontramatice, gumy do spojok)
zoradenie, oprava, alebo výmena cievky brzdového magnetu

Elektromotor
zoradenie
vyčistenie motora
výmena alebo doplnenie mazadla v ložiskách el. motora
doplnenie oleja do motora
Elektrické prístroje v strojovni
vyčistenie a zoradenie
výmena všetkých prístrojov a ich častí
oprava všetkých prístrojov a ich častí (kontakty, cievky, kryty, výmena poistiek)
ostatné drobné úpravy v súlade s STN
Mechanické a elektrické prístroje v šachte
zoradenie a oprava jednotlivých prístrojov
výmena jednotlivých častí prístrojov
oprava elektroinštalácie
zoradenie obmedzovača rýchlosti
upevnenie, vyrovnanie dotiahnutie vodítok
oprava a výmena vodiacich čeľustí, závažia a závesov závažia
zoradenie a opravy dverí, bariér a poklopov
oprava dverných uzáverov, výmena opotrebovaných dielov
oprava a výmena dverných spínačov
Tlačidla v šachte
zoradenie, oprava
oprava výmena signálnych svietidiel
Kabína
oprava a zoradenie pohyblivej podlahy
oprava, úprava, zoradenie tlačidiel
oprava a vyčistenie osvetlenia kabíny
zoradenie a vyčistenie závesov, oprava a výmena závesných spínačov
oprava inštalácie kabíny
oprava, vyčistenie a zoradenie pohonu dverí oprava výmena vodiacich čeľustí
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výmena resp. doplnenie návodov a štítkov
Ostatné časti výťahu
U ostatných nemenovaných častí spadajú do paušálnej ceny len drobné úpravy a výmeny v obdobnom
rozsahu, ako u vymenovaných častí, prístupy ku strojovniam, odstránenie vody zo šachty, zakrytovanie
strojovni, šachty, zaisťuje majiteľ výťahu na svoje náklady. Ak vykoná tieto práce poskytovateľ,
fakturujú sa zvlášť.
Materiál
drobný servisný materiál: napr. pružinky, kontakty, signálne žiarovky, poistky a pod.
V paušálnej mesačnej sadzbe je zahrnuté aj:
1.

Čistenie - stropu kabíny, strojovne a dna šachty od prevádzkových nečistôt, podľa
potreby

2.

Mazanie – celého výťahového zaradenia včítane mazacích náplní

3.

Doprava – doprava k vykonávaniu servisnej činnosti je zahrnutá v paušálnej sadzbe

4.

Havarijná služba – nepretržitá, vyslobodzovanie uviaznutých osôb, odstraňovanie havarijných
stavov zariadenia
II.
Úmyselne poškodenia

Pri odstraňovaní závad a porúch spôsobených úmyselným poškodením zaradenia
prepravovanými osobami sa materiál potrebný na opravu a práca na odstránení poruchy budú účtovať
a fakturovať zvlášť, mimo paušálnu cenu, pričom poskytovateľ musí dokázať úmyselnosť poškodenia.
III.
Práce nezahrnuté v paušálnej sadzbe
- úpravy, ktoré na zvýšenie bezpečnosti nariadi TI SR alebo ktoré vyplývajú zo zmeny STN
- odstránenie závad, ktoré sú spôsobené nesprávnym užívaním výťahu alebo neprimeranými
zásahmi užívajúcimi osobami
- opravy, ktoré sú v rámci strednej, alebo generálnej opravy, príp. rekonštrukcie
- samostatná výmena nosných prostriedkov
- prevíjanie elektromotora a práce s tým spojené
- sklenárske a murárske práce
- výmena oleja v prevodovke
- čistenie portálov, priehlbní a strojovní výťahov od nečistôt, ktoré priamo nesúvisia
s prevádzkou výťahov (napr. odpadky, vtáčí trus a pod.)
-3 ročné odborné skúšky výťahu s vystavením revíznej správy podľa STN
V Nitre dňa

........................................................
Ing. Tomáš Šatura
REVEZ Nitra s.r.o.
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