
ZMLUVA O DIELO 
č. 39 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 
Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo 

Mgr.Silvia Mechurová - poverená riaditeľka 

31 824 633 
2021015826 

E L VY s.r.o., Dolná 23 945 01 Komárno 

Csaba Tóth - konateľ 

č. oprávnenia 013 INA 2003 ZZ M,R,0,U,S Ac 

31429467 

SK2021015568 

II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie bezpečnej prevádzky výťahu , vykonávanie 
odbornej starostlivosti o výťahy na adrese Partizánska 15,17, Kolárovo, v správe 
objednávateľa v rozsahu podľa prílohy č. 1 najmä : 

- čistenie a mazanie výťahov 
- paušálne opravy 
- odborné prehliadky a skúšky podľa platných noriem 
- odstraňovanie závad a porúch zistených odbornými prehliadkami 
- úradné skúšky za účasti / bez účasti technickej inšpekcie 
- stredné a generálne opravy. 

2. Zhotoviteľ je povinný 24 hodín denne zabezpečiť, aby v prípade uviaznutia osôb 
vo výťahu boli tieto vyslobodené najneskôr do 1 hod. po telefonickom nahlásení. 

3. Za účelom splnenia povinnosti z bodu 2. zhotoviteľ zabezpečuje 24 hod. 
pohotovosť, včítane dní sviatkov, pracovného voľna a pokoja na tel. čísle 0905 
600 639. Nahlásené bežné poruchy, zhotoviteľ odstráni do 24 hodin od 
nahlásenia. Pri nedodržaní povinnosti bodu 2, zhotoviteľ uhradí pokutu 
objednávatelovi 20,- € za každú začatú hodinu. 

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 
KOLÁROVO 

Doítedňa: / / ' M '3 Regtetratúrna 
znečka: Evidftnčné cfefci záinarmt: 
Regtetratúrna 
znečka: 

ČÍSÍo spllU! 

Regtetratúrna 
znečka: 

Prílohy; W1MVK»Í 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 

ZhotoviteP: 

Zastúpený: 

IČO: 

IČDPH: 



4. Práce nad rámec prílohy č. 1 ktorých nutnosť sa preukáže odbornou 
prehl iadkou, ako i stredné a generálne opravy vykoná zhotoviteľ na základe 
objednávky objednávateľa. Na tieto práce zhotoviteľ vopred vyhotoví cenovú 
kalkuláciu ktorú predloží na schválenie objednávateľovi. 

Zmluva na uvedené práce sa uzatvára s platnosťou od 01 .01 . 2014 do 31.12.2014. 

1. Cena sa uzatvára dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle Zákona 
o cenách č. 18/96 Z.z., v platnom znení a jeho vykonávajúcej vyhlášky č. 
87/96 Z.z. v platnom z n e n í : 

Uvedená cena je bez DPH ! Tieto ceny sú pre jeden výťah. 
Táto cena sa zvyšuje v ďalšom roku vždy o infláciu predchádzajúceho roka 
vykázanú Štatistickým úradom SR . 

2. V cene nie je zahrnutá cena použitého materiálu. 

3. Presné vymedzenie prác účtovaných v cene je obsiahnuté v prílohe č . 1 . 

4. Fakturovanie bude vykonávané štvrťročne. 

5. Objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od dátumu jej doručenia. 

6. V prípade oneskorenia platby (1 mesiac) je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť 
svoje jednotl ivé výkony až do uhradenia pohľadávky. 

7. Upozornenie zhotoviteľa obdrží objednávateľ najmenej 5 dní pred 
pozastavením výkonov. Zhotoviteľ v lehote 5 dní po písomnej výzve 
zabezpečí odborné odstavenie prevádzky všetkých výťahov. 

8. V prípade oneskorenia platby je zhotoviteľ oprávnený fakturovať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania po lehote splatnosti. 

9. Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú 
objednávateľovi alebo tretej osobe dôsledkom pozastavenia výkonov 
zhotoviteľom z titulu neplnenia f inančných záväzkov objednávateľa v zmysle 
bodov 6 a 7 . 

III. Čas plnenia 

IV. C e n a a fakturácia dodávky 

- paušálne opravy 
- mazanie a čistenie 
- príchod na objekt 
- odborné prehliadky 
- odborne skúška za účasti T.l./bez účasti 

33,50 / t ro jmesačné 
6,50 / t ro jmesačné 

15,00 / t rojmesačné 
27,50 / t ro jmesačné 
89,00 / trojročné 



V. Záverečné ustanovenia 

1. V ostatných náležitostiach neuvedených v tejto zmluve platia ustanovenia 
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. § 536 - 565 v platnom znení. 

2. Fotokópia oprávnenia na výkon činnosti dohodnutej touto ZoD tvorí 
nedeliteľnú prílohu č. 2 tejto ZoD. 

3. Zabezpečenie požiarnej ochrany a vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon 
práce - servis, opravy, mazanie, čistenie a odborné prehliadky si zabezpečí 
zhotoviteľ. 

4 . Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpise 
jodno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ. 

V Kolárove, dňa 18.12. 2013 V Komárne, dňa 18.12.2013 

ZARIADENIE PRE SENIOROV 
A DENNÝ STACIONÁR 

Partizánska ul. 15 -17,946 03 Kolárovo 
IČO: 3 1 8 2 4 6 3 3 , DIČ: 2 0 2 1 0 1 5 8 7 6 

„ - 5 -

Objedmávateľ: 


