SERVISNÁ ZMLUVA č. 12/07/2012
MAGTS1200094-OVS/JD/2012/HA-PE
na odborné prehliadky a servis klimatizačných zariadení
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a na základe § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách

Zmluvné strany:
Objednávateľ :
So sídlom:
Štatutárny zástupca:
Poverený zástupca
na uzavretie zmluvy:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Mgr. Milan Marko, vedúci oddelenia vnútornej správy Magistrátu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0633480358/0900
603 481
2020372596

Zhotoviteľ:
So sídlom:
V zastúpení:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ/IČ DPH:

Ivan Habala HA-PE
Bielická 756/86 Partizánske
Ivan Habala
ŽR Obvodného úradu Prievidza, č. ŽR 305-4242
Slovenská sporiteľňa, a.s.
038577120/0900
34580425
1020436351

ako zmluvné strany uzatvorili túto servisnú zmluvu (ďalej len „zmluva“):
Článok 1
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaisťovať a vykonávať údržbu, opravy a poradenstvo za účelom
udržiavania riadneho technického stavu a prevádzkyschopnosti technických zariadení - klimatizačné
zariadenia (ďalej len „zariadenia“), ktoré sa nachádzajú v objektoch objednávateľa:
a) Nová Radnica, Primaciálne nám. č.1
b) Budova na Röntgenovej ul. 24

37 ks
6 ks
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2.

Údržba.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať údržbu predmetných zariadení na základe objednávky za
účelom zaistenia spoľahlivosti ich chodu.
Údržba zahŕňa:
a) vizuálnu kontrolu zariadenia, prehliadku jeho stavu a opotrebovania dielov,
b) prečistenie vnútorných a vonkajších častí zariadenia,
c) kontrola mechanických súčastí,
d) nadstavenie tlaku spínačov,
e) kontrola napájania a funkčnosť elektroniky, pretestovanie zariadenia.
Údržba bude vykonávaná dva krát ročne:
-

v jarných mesiacoch – príprava na sezónu,

-

na jeseň – zazimovanie zariadení.

Termíny budú určené dohodou zmluvných strán. Návrh termínu údržby oznámi zhotoviteľ minimálne 3
pracovné dni pred plánovanou realizáciou.
3. Opravy:
Bežné prevádzkové poruchy nahlásené objednávateľom mimo dohodnutých termínov odborných
prehliadok alebo skúšok zhotoviteľ odstráni do 48 hod. resp. podľa dohody.
Ak charakter poruchy a jej odstránenie vyžaduje dodanie špeciálneho náhradného dielu zhotoviteľ
prekonzultuje ďalší termín odstránenia poruchy s poverenou kontaktnou osobou objednávateľa.
Opravy prevádzkových porúch budú fakturované podľa skutočne vynaložených nákladov
zhotoviteľa.
4. Poradenstvo:
Zhotoviteľ sa zaväzuje s výsledkami údržby, odborných prehliadok bezprostredne oboznámiť
poverenú kontaktnú osobu objednávateľa, vrátane návrhu zhotoviteľa na potrebnú opravu alebo
modernizáciu zariadení

k zaisteniu zlepšenia spoľahlivosti prevádzky, prípadne k zlepšeniu

technickej úrovne.
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Článok 2
Cena a platobné podmienky
1.

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. 1 bodu 2. (údržba) je nasledovná pre jednotlivé
druhy zariadení:

a) Jarná prehliadka:
•

SINCLAIR ASH09CS

split 1+1....26 ks - 29,50 € (slovom: dvadsaťdeväť eur a päťdesiat centov) za 1 ks

•

SINCLAIR ASH18CK

split 1+1......2 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR ASH12AP

split 1+1.....1 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR ASF24C

split 1+1.....1 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR ASD24C

split 1+1......2 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR ASH24CN

split 1+1......1 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

CARRIER 42H

split 1+1......1 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

TEKNO POINT SP12H split 1+1.......4 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

HARIER AV28

split 1+1.......2 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR FC-E18AI

duo 1+2..... .1 ks - 57,60 € (slovom päťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov) za 1 ks

•

SINCLAIR FC-E28AI

duo 1+4.......1 ks - 57,60 € (slovom päťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov) za 1 ks

•

SINCLAIR ASH08X2CI duo 1+2.......1 ks - 57,60 € (slovom päťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov) za 1 ks

Spolu počet.................................................................................43 ks
Spolu cena bez DPH.............................................................1 359,80 € (slovom: tisíc
tristopäťdesiatdeväť eur a osemdesiat centov)
Celková cena s DPH.......................................................... 1 631,76 € (slovom: tisíc
šesťstotridsaťjeden eur a sedemdesiatšesť centov)
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na vykonanie sezónnej prehliadky klimatizácií.
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b) Jesenná prehliadka.
•

SINCLAIR ASH09CS

split 1+1....26 ks - 29,50 € (slovom: dvadsaťdeväť eur a päťdesiat centov) za 1 ks

•

SINCLAIR ASH18CK

split 1+1......2 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR ASH12AP

split 1+1.....1 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR ASF24C

split 1+1.....1 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR ASD24C

split 1+1......2 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR ASH24CN

split 1+1......1 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

CARRIER 42H

split 1+1......1 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

TEKNO POINT SP12H split 1+1.......4 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

HARIER AV28

split 1+1.......2 ks - 30,00 € (slovom: tridsať eur) za 1 ks

•

SINCLAIR FC-E18AI

duo 1+2..... .1 ks - 57,60 € (slovom päťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov) za 1 ks

•

SINCLAIR FC-E28AI

duo 1+4.......1 ks - 57,60 € (slovom päťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov) za 1 ks

•

SINCLAIR ASH08X2CI duo 1+2.......1 ks - 57,60 € (slovom päťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov) za 1 ks

Spolu počet.....................................................................................43 ks
Spolu cena bez DPH ................................................................1 359,80- € (slovom tisíc
tristopäťdesiatdeväť eur a osemdesiat centov)
Celková cena s DPH .............................................................. 1 631,76 € (slovom: tisíc
šesťstotridsaťjeden eur a sedemdesiatšesť centov)
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na vykonanie sezónnej prehliadky klimatizácií.
2.

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. 1 bodu 3 (opravy) tejto zmluvy bude určená
dohodou na základe predloženej cenovej ponuky, ktorá bude vopred dodaná objednávateľovi.
V cenovej ponuke sú zahrnuté sadzby za vykonané práce a základné náhradné diely. Cena
spotrebných náhradných dielov bude účtovaná v samotnej položke v cenách platných v čase
dodania. Cenu za vykonanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať do 14 dní po vykonaní
servisných a opravných činností na základe písomnej objednávky a skutočne realizovaných
činností. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi.
Sadzba mimo servisných prehliadok (mimoriadne opravy):
Doprava..................................................................................0,5 € za 1 km
Hodinová sadzba (pracovný deň)..........................................14,95 € 1 hod.
Hodinová sadzba (sviatok, sobota, nedeľa) .......................... 20 € - 1 hod.
Náhradne diely: cena podľa požadovaného náhradného diela.
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Článok 3
Zmluvné podmienky
1. Objednávateľ je povinný vytvoriť pracovníkom zhotoviteľa podmienky na prevedenie
servisného zásahu, najmä nerušený prístup k zariadeniam, potrebné informácie a technické
podklady.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude
vykonávať dohodnuté zmluvné činnosti vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3. V prípade dodania náhradného dielu bude poskytnutá zhotoviteľom záruka na dobu 24
mesiacov na tento náhradný diel.
4. Za spôsobenú škodu pri plnení predmetu zmluvy nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
5. Rozsah vykonaných zmluvných činností a trvania prác preukazuje zhotoviteľ písomným
potvrdením o vykonaní práce, potvrdeným podpisom poverenej osoby objednávateľa.
V potvrdení o vykonaní práce musí byť uvedený rozsah vykonaných prác, počet pracovníkov,
trvanie prác a použitý materiál.

Článok 4
Poverené kontaktné osoby
1. Poverenou kontaktnou osobou objednávateľa je Ing. Jozef Demovič tel. č. 0902 985 841
2. Poverenou kontaktnou osobou zhotoviteľa je p. Ivan Habala, tel. č. 0948 805 888

Článok 5
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2013.
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Článok 6
Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín, rozsah
alebo kvalitu prác dohodnutých v zmluve.
2. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zistí zásahy iných osôb na zariadeniach,
ktorých servis je predmetom tejto zmluvy.
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstupujúceho prejavu vôle z vyššie
uvedených dôvodov druhej zmluvnej strany.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej
zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť dojednané písomne formou dodatku so súhlasom
oboch zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane
objednávateľ a 1 (jedno) zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú sa navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách majúcich vzťah
k tejto zmluve.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali si ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa 25.7.2012
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v.r.

v.r.

...........................................
Mgr. Milan Marko
vedúci odd. vnútornej správy
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

.......................................
Ivan Habala HA-PE
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