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Zmluva o dielo
1. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Materská škola
I. Hatvaniho 321
979 01 Rimavská Sobota

Zhotoviteľ:

Marian Laššák
odborný pracovník zdvíhacích zariadení a výťahov
Budovateľov 793
981 01 Hnúšťa
IČO: 30508525
DIČ: 1031313987

2. Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborné prehliadky výťah v zmysle vyhlášky MPSVR SR
č. 508/2009 Z. z. v rozsahu stanovenom STN 27 4002
2.2 Vykonať medziobdobné prehliadky výťahu v medziobdobí odborných prehliadok v rozsahu
stanovenom STN 27 4002 čl. 49
2.3 Školenie a zacvičenie dozorcov výťahov, zástupcov dozorcov výťahov + vystavenie dokladov
2.4 Údržba a opravy výťahov s výnimkou generálnych a stredných opráv, odstraňovanie
revíznych závad, vrátane poškodení neodbornou manipuláciou
Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať v záujme zabezpečenia spoľahlivej a bezpečnej
prevádzky pravidelnú a systematickú údržbu a prehliadky na výťahových zariadeniach
prevádzakovateľa.
3. Cena, fakturácia
3.1 Práce budú fakturované paušálnou sadzbou 46,- € štvrťročne.
3.2 Rozsah činnosti zahrnutých v paušálnej cene:
-

-

odborné prehliadky, odborné skúšky, medziobdobné prehliadky, školenie a zacvičenie
dozorcov, vystavenie dokladov
bežná údržba – mazanie výťahu na všetkých mazacích miestach, čistenie šachty,
doplnenie a výmena oleja v prevodovkách a motoroch výťahových strojov, nastavenie
bŕzd, koncových spínačov, dverných uzávierok, šachtových dverí, axiálneho ložiska
prevodovky, doplnenie signálnych žiaroviek, oprava osvetlenia strojovne, výmena
kontaktov stykača
odstránenie závad zistených pri prehliadkach a skúškach
doprava
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3.3 Práce nad rámec paušálnej ceny (napr. úmyselné poškodenia, neodborná manipulácia) bude
zhotoviteľ faktúrovať až po dohode s objednávateľom.
3.4 Úhrada za vykonané práce bude vykonaná na konci štvrťroka, splatnosť faktúr je 15 dní od
doručenia.
4. Doba plnenia
4.1 Odborné prehliadky, skúšky a medziobdobné prehliadky na jednotlivých výťahoch budú
vykonané v termínoch stanovených vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
5. Záverečné ustanovenia
5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013
5.2 Výpovedná lehota tejto zmluvy je min. 1 mesiac.
5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za odborné vykonanie zmluvných prác.

V Rimavskej Sobote, dňa: .............................

Marian Laššák
ul. Budovateľov 793
981 01 Hnúšťa

......................................................
za zhotoviteľa

Eva Juhászová
MŠ. I. Hatvaniho 321
979 01 Rimavská Sobota

...........................................
za objednávateľa

