
Zmluva o dielo č: 0110

uzavretá podľa § 536 a zákona Č. 513/1991 Zb.nasLObchodný zákonník

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Správa zariadení Úradu vlády SR
Námestie slobody Č. 1
813 70 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Meško, riaditel'
Zástupca na rokovanie vo veciach technických:

Miroslav Štefánek
Tel.: 02/572 95 471, 0905/818 363
Fax: 02/5249 2662
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060275/8180
IČO: 00002895
DIČ: 2020801508

1.2 Zhotovitel' : LUKO - SK s.r.o.

Konatel':
Sídlo:

Ľuboš Košický
900 52 Kuchyňa 469

Zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1, oddiel sro,
vložka číslo: 559601B

Číslo osvedčenia: 959/4/2007 -ZZ-A-Ac-E4
Č. oprávnenia: 604/1/2008 -ZZ-S,O (OU,R,M)-Ac
IČO: 44492588
DIČ : 2022745384
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu. : 2554317455/0200

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na
elektrických výťahoch všetkých typov v objektoch Úradu vlády SR a Správy zariadení
Úradu vlády SR na Námestí slobody 1, ako aj v objektoch ÚZ Hotel Bôrik - hlavná
budova (ul. Na Bôriku 15) a budova Miestodržiteľský palác (Hlavné námestie 8).
Všetky objekty sa nachádzajú v Bratislave.

2.2 Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických výťahoch sa budú vykonávať
v nasledujúcom rozsahu:

a) Pravidelné vykonávanie 3-mesačných a6-mesačných odborných
prehliadok podľa STN 27 4002, 34 1330, EN 81-1 a vyhlášky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z.
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zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení.

b) Pravidelné vykonávanie 3-ročných a 6-ročných odborných skúšok podľa
STN 27 4002, vyhlášky 508/2009 Z. z., EN-81-1 vrátane zabezpečenia
skúšo bného bremena.

c) Pravidelné štvrťročné a mesačné mazanie výťahov a dodanie potrebných
mazív a olejov podľa mazacích plánov výrobcu.

d) Vykonanie bežných opráv, odstraňovanie porúch do 5 hod po ohlásení
na číslo telefónu 0905 210 394 s odkazovačom.

e) Pravidelné dvojročné odmastenie a vyčistenie výťahového zariadenia.
f) Dodanie bežných náhradných dielov pre bežnú prevádzku vo vopred

dohodnutom rozsahu.
2.3 Práce podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vykoná v termíne dohodnutom s

objednávateľom. Náhradné diely dodá zhotoviteľ podľa potreby, ale až na
základe objednávateľom odsúhlasenej cenovej ponuky zaslanej zhotoviteľom
objednávateľovi pred zakúpením týchto náhradných dielov. Objednávateľ
zhotoviteľovi odsúhlasí cenovú ponuku písomne, faxom alebo iným
preukázateľným spôsobom.

Článok 3
Termín plnenia zmluvy

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a začína plynúť od 01.04.2011 do 31.3.2012.
3.2 Obe zmluvné strany majú právo túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu.

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa považuje za doručenú aj
márnym uplynutím odbernej lehoty zásielky uloženej na pošte, ako aj okamihom
odmietnutia prevzatia zásielky obsahujúcej výpoveď adresátom. Ustanovenia
predchádzajúcej vety sa obdobne použijú aj pre doručovanie ostatných písomností.

Článok 4
Cena a platobné podmienky

4.1 Všetky servisné a opravárenské práce v zmysle bodu 2.2 písm. c)-mesačné mazanie
medzi odbo prehliadkami, d), e) tejto zmluvy budú fakturované podľa cenníka, ktorý
tvorí prílohu Č. 1 k tejto zmluve.

4.2 Cena pravidelných odborných prehliadok a mazania v zmysle bodu 2.2 písm.a),c)-
mazanie pri odborných prehliadkach je špecifikovaná podľa jednotlivých výťahov
v prílohe Č. 2 k tejto zmluve, ako jej nedeliteľná súčasť - cenník 933 2010-Servis
a opravy výťahov, spracovaný a vydaný organizáciou CENEKON, s.r.o. Bratislava.

4.3 Úhrady za odborné prehliadky a mazanie budú fakturované Ix štvrťročne.
4.4 Vykonanie bežných oprav a odstránenie porúch bude fakturované po ich vykonaní.
4.5 Všetky práce vykonané zhotoviteľom a náhradné diely dodané zhotoviteľom v súlade s

touto zmluvou budú objednávateľovi fakturované v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. Z.

o cenách v platnom znení, po ich preukázateľnom prevzatí objednávateľom podľa
článku 6 tejto zmluvy, pričom písomný záznam o prevzatí je prílohou faktúry.

4.6 Náhradné diely budú fakturované podľa dodaného množstva a nadobúdacej ceny.
4.7 Zhotoviteľ je platiteľom DPH.
4.8 Zhotoviteľ si nebude k cene podľa tejto zmluvy účtovať žiadne ďalšie položky (napr.

cestovné a pod.).
4.9 Lehota splatnosti faktúry je najmenej 30 dní po jej doručení objednávateľovi. Faktúra

musí splňať náležitosti daňového dokladu, v opačnom prípade je objednávateľ
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oprávnený faktúru vrátiť dodávateľovi na prepracovanie. Lehota splatnosti novej
faktúry plynie od jej doručenia objednávateľovi.

4.10 Práce nad rámec zmluvnej ceny sa vždy dohodnú tak, že poverený zástupca
objednávateľa vopred písomne odsúhlasí práce a cenu.

Článok 5
Záruky

5.1 Na dodané náhradné diely elektrickej aj strojnej výroby výťahov poskytuje
zhotoviteľ záručnú dobu uvedenú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

5.2 Na práce - bežné opravy poskytuje zhotoviteľ záruku 24 mesiacov.
5.3 Na práce - opravy veľkého rozsahu súvisiace s vyradením výťahu z prevádzky,

poskytuje zhotoviteľ záruku 24 mesiacov.
5.4 Záručná doba začína plynúť od času prevzatia prác a náhradných dielov

objednávateľom.

Článok 6
Prevzatie prác a materiálu

6.1 Vykonané práce a dodanie materiálu podľa bodu 2.2 písm. a) - f), prevezme
zodpovedný pracovník objednávateľa: Ing. Darina Veselá aj Miroslav Štefánek,
alebo ním poverený pracovník na základe preukázateľnej výzvy zhotoviteľa
alebo po vzájomnej dohode. Zodpovednú osobu je objednávateľ oprávnený
jednostranne zmeniť na základe písomného oznámenia podpísaného
štatutárnym zástupcom objednávateľa; na takúto zmenu sa nevyžaduje zmena
zmluvy.

6.2 Zmena je voči zhotoviteľovi účinná dňom doručenia tohto oznámenia.
6.3 Podkladom pre prevzatie prác je pracovný výkaz vystavený zhotoviteľom. Jeho

potvrdenie objednávateľom podľa predchádzajúceho bodu sa považuje za
prevzatie prác aj alebo dodanie materiálu.

Článok 7
Reklamácie

7.1 Objednávateľ uplatní reklamáciu v záručnej dobe (článok 5), bezodkladne po
zistení vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

7.2 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu, ktorú objednávateľ reklamoval, na
vlastné náklady a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od jej uplatnenia
podľa predchádzajúceho odseku alebo do iného termínu, písomne dohodnutého
s objednávateľom.

7.3 Za reklamáciu nemožno považovať vady spôsobené nedodržaním návodu
výrobcu a nesprávnou manipuláciou so zariadením výt'ahu. i

7.4 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou na náklady
zhotoviteľa v prípade, ak zhotoviteľ v termínoch podľa tejto zmluvy závady
neodstráni, a tiež ak v termínoch podľa tejto zmluvy zhotoviteľ
s odstraňovaním závad nezačne.

Článok 8
Osobitné a záverečné ustanovenia

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje k dodržaniu návodu od výrobcu výťahu a k obsluhe
a prevádzkovaniu výťahov tak, aby sa s nimi nemanipuloval o nesprávnym
spôsobom.
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8.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, pri
dodržiavaní všetkých technických noriem a predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto
zmluvy.

8.3 Zhotoviteľ je povinný v prípade náhradných dielov zabezpečiť ten z alternatívnych
výrobkov porovnateľnej kvality, ktorý je lacnejší. Pred zakúpením náhradného dielu
si nechá kúpu konkrétneho náhradného dielu odsúhlasiť objednávateľom.

8.4 Materiály a náhradné diely použité zhotoviteľom pri plnení predmetu tejto zmluvy,
ktoré nezodpovedajú podmienkam kvality, sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť a nahradiť
bezchybnými na vlastné náklady. Takto vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.

8.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený so všetkými technickými predpismi
a normami vzťahujúcimi sa na predmet tejto zmluvy a činnosti podľa tejto
zmluvy bude vykonávať v súlade s nimi, pričom v prípade akýkoľvek zmien
v týchto technických predpisoch a normách, ktoré sa týkajú objednávateľa, ho
na ne upozorní bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom. Zhotoviteľ
ako spôsobilá osoba rovnako prehlasuje, že uzatvorením tejto zmluvy
objednávateľ zabezpečuje plnenie všetkých povinností, ktoré mu vznikajú
v súlade s platnými právnymi predpismi (najmä STN /EN/27 4002, EN 81-1)
v súvislosti prevádzkovaním výťahov.

8.6 V prípade úrazu objednávateľ na základe požiadania zhotoviteľa telefonicky
privolá alebo umožní pracovníkovi servisu privolať prvú pomoc.

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky postupy smerujúce k zaisteniu
bezpečnosti práce pri realizácii predmetu tejto zmluvy.

8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pr1acovníkov pri
vykonávaní predmetu plnenia a je povinný dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo
k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku objednávateľa a ku škodám zapríčineným
činnosťou zhotoviteľa počas vykonávania predmetu tejto zmluvy.

8.9 Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec na vlastné
náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť poškodenú vec novou vecou toho istého
typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu), pričom
nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci platnej v
čase pred jej poškodením.

8.10 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami platí, že písomnosť sa považuje
za doručenú dňom jej faktického doručenia druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa
tiež považuje deň odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. Písomnosť sa tiež považuje
za doručenú dňom, keď máme uplynie lehota na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v
prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel. Zásielka sa považuje za doručenú
aj v prípade úmyselného konania adresáta majúceho za následok neúspešné doručenie
písomnosti.

8.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia
prevezme objednávateľ a dve zhotoviteľ.

8.12 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú príloha č. 1 - Cenník 933 2010 -
Servis a opravy výťahov a príloha Č. 2 - Cenník pravidelných odborných
prehliadok a mazania.

8.13 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu dobrovoľne, nie v tiesni ani pod
nátlakom a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

8.14 Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.
8.15 Táto zmluva je v zmysle § Sa zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ~ slobode
informácií) v znení zákona Č. 546/2010 Z.z. povinne zverejňovanou zmluvou,
ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv.

8.16 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
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V Bratislave dňa: 28. MAR. 2011 V Bratislave dňa: 2 8. MAR. 2011

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
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Ing. P Meško -
riadit ' Z ÚVSR

LUKq - SK, s.r.O.
servis výťahov ~

90q 52 Kuchyňa 469 /': .
ICO: 44 492 588 . tt(...........................< 1

Luboš Košický-LUKO-SK
konateľ spoločnosti
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Príloha č.1 k zmluve Č. 0110

Mesačné mazanie určené podľa výrobcu medzi odbor. prehliadkami 870,52,-€

Čistenie šachiet Ix ročne/ks 25,00,-€

Čistenie a odmastenie zariadení výťahov 1 x dvoj ročne/ks 116,00,-€
( stroj, šachta, rozvodná skriňa, rýchlostný regulátor, kabína)

Bezplatné služby: zaškolenie dozorcov, výťahového technika, dovoz náhradných dielov
a mazív.

6


