
SEFMSNÁ ZMIUVA NA DODÁVKU SLUžlEB

uzatvorená v podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonnika zákon č. 513/1991 Zb. v znéRÍ  `'   .
predpisov

1.             Dodávateľ:          Liftega s. r. o.

lčo: 51668 718
so si'dlom SR, Krásnohorská 4124/1, 048 0i   Rožňava

zapísaný v Obchodnom  registri Okresného súdu Košice   1, oddiel Sro,

vl. č. 43942/V

bankové spojenie: TB,  Košice

oprávnený konať v mene spoločnosti:  PhDr. Jana Bardounová,  MPH. -konatel'

(ďalej ako ,,dodávatel'``)

a

2.            Objednávateľ: Obec Beňadovo

Adresa: Beňadovo 66, 029 63 Beňadovo

(ďalej ako „objednávateľ")

Zdvi'hacie zariadeníe a jeho identifikácia

Pásový schodolez, model:  LG 2004 Basic,  matrika:.tk?..?.?.?.Ť,  r.v.: 2022

(ďalej ako „zdvíhacie zariadenie``)

1.

Úvod né i[sta novenia

1.     Predmetom   plnenia   tejto   zmluvy   je   záväzok   dodávatel'a   poskytnúť   objednávatel'ovi   služby
špecifikované v článku 3 tejto zmluvy a  záväzok objednávatel'a  zaplatít' dodávatel'ovi za vykonané
služby v zmysle ustanoveni' tejto zmluvy.

11.

Špecifikácia poskytovaných služieb
Dodávateľ bude objednávatel'ovi poskytovať služby v rozsahu:

a) servisná starostlivosť o zdvíhacie zariadenie   lx ročne

d) servisné zásahy pri problémoch s prevádzkou zdvíhacieho zariadenia

e) konzultácie a poradenstvo

f) servisné práce  na vyžiadaníe objednávateľa  (ďalej aj ako „služby``)

2.     Dodávateľ bude  vykonávať služby jedenkrát  ročne  formou    preskúšania  zariadenia  oprávneným
technikom,  kontrolou funkčnosti  a stavu  zariadenia  (ďalej  aj  „bežný servjs").  Servisné služby  na
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vyžiadanie objednávateľa budú vykonávane pre objednávatel`a prednostne podľa podmienok tejto
zmluvy.

111.

Dodacie podmienky a spôsob plnenia
1.     Dodávatel` bude poskytovať služby objednávateľovi v sídle objednávateľa.
2.     Objednávateľ  pre  účely  tejto  zmluvy  umožni'  dodávatel'ovi  prístup  k servisovanému  zariadeniu

v opačnom prípade dodávatel' nezodpovedá za omeškanie sa s plneni'm tejto zmluvy.
3.     Objednávateľ v  pri'pade  nevyhnutnej  potreby  servisného  zásahu  v  sídle  objednávateľa,  umožní

dodávateľovi  na vyžiadaníe prístup aj mímo pracovnej doby.
4.     Dodávatel' si  o  činnostiach  súvisiacich  s  predmetom  tejto  zmluvy  bude  viesť evidenciu  formou

výkonových  listov s  rozpisom vykonaných  prác a  ich časovým vymedzeni'm. Tieto výkonové  listy
budú tvoriť prílohu faktúr podľa čl. V tejto zmluvy.

IV.

Cena servisnej služby
1.     Zmluvná cena za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy bola dohodnutá v súlade s ustanovením

§ 3 zákona  NR SR č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov.
2.     Zmluvná  cena  pre jednotlivé častí predmetu  plnenia zmluvy podľa čl.ll tejto zmluvyje dohodnutá

takto:
a)     Pre  predmet  plnenia  vo forme  údržby a servisu  v rámci  bežnej  periodickej  prehliadky  zariadenia

bola dojednaná  paušálne odmena pre dodávateľa vo výške  90 €.
b)    Kodmene   je   dodávateľ  oprávnený   účtovať  skutočné   výdavky,   ktoré   mu   vzníknú   pri plnení

predmetu zmluvy a to najmä vo forme cestovných náhrad.  Paušálna náhrôda za skutočné výdavky
bola medzi zmluvnými stranami dojednaná vo výške O,40€/km.

c)     Pre   predmet   plnenia   na   vyžiadanie   objednávateľa   nad   rozsah   bežných   služieb   bola   medzi
zmluvnými  stranami  dojednaná  odmena  pre  dodávateľa  vo  výške  90  €  za  1  hodinu  vykonanej
služby.

K týmto cenám bude pripočĺtaná platná sadzba DPH.

Spolu  celkovo hodnota za výkon a cestovné s DPH  : 246,40€

V.

Platobné podmienky
1.     Dodávatel'ovi  vzniká  právo  na  vystavenie  faktúry  za  poskytnuté  služby  podľa  tejto  zmluvy  po

vykonani' služby.

2.     Objednávateľje povinný uhradiť odmenu za poskytnuté služby a to nasledovne 60% pri objednani'
tovaru a 40% z celkovej sumy po odovzdani' diela najneskôr do 15 dní od vystavenia faktúry.

3.     Faktúra  musí  obsahovat`  všetky  náležitosti  v  zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.z.  o  dani  z  pridanej
hodnoty v zneni' neskorších predpisov.

Súčasťou fôktúry musí byť rozpis vykonaných  prác .
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Vl.

Zodpovednost. a sankcie
1.     Dodávateľnenesie žiadnu zodpovednosť za akékol'vek straty, za strôtu ušlého zisku, či za akékowek

obchodné straty, vrátane  náhodných,  priamych alebo nepriamych škôd vzniknutých nesprávnou
resp.   neodbornou   prevádzkou  zariadenia,  výpadkami  elektrickej  energie,  nepovolenými  resp.
samovoľnými   zásahmi   do   technických   prvkov   zdvíhacieho   zariadenia,   následkami   spúšt'ania
zariadenia,  ktoré  už  vykazovalo  vady  a  podobne.   Dodávateľ  najmä  nenesie  zodpovednosť  za
omeškanie  alebo  nesplnenie  povinností touto  zmluvou  stanovených  a  za  prípadné  škody z toho
vyplývajúce, ak nastanú v dôsledku príčin vylučujúcich zodpovednosť dodávatel'a  podľa ust.  § 373
a nasl. Obchodného zákonníka.

2.     Objednávateľ    je    povinný    poskytnúť    a    zabezpečiť    dodávateľovi     požadovanú     súčinnost`.
Objednávateľ  sa   zaväzuje   rešpektovať   a   dodržiavať   pokyny   a   odporučenia   dodávateľa   na

prevádzku.
3.     Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  po  dobu  neplnenia  povinnosti'jednej  zo  zmluvných  strán,  nie je

druhá  zmluvná  strana  v  omeškaní  s  plnením  jej  zmluvných  povinností  po  dobu  trvania  tohto
omeškania.

V'l.

Záverečné ustanovenla
1.     Dodávateľ je  povinný  v  zmysle  zákona  č.   18/2018  Z.z.  o  ochrane  osobných   údajov  zachovať

mlčanlivosť  o  všetkých  osobných  údajoch,  s  ktorými  pri'de  do  styku  v  súvislosti  s  plnením  tejto
zmluvy. Povinnosť zachovať mlčanlivosť trvá aj po zániku zmluvného vzt'ahu, ktorá je predmetom
tejto zmluvy.

2.    Táto zmluva je vypracovaná v dvoch  rovnocenných vyhotoveniach, jedno pre dodávateľa, jedno

pre objednávateľa.
3.     Právne vzt'ahy medzi  zmluvnými stranami a dôsledky neplnenia zmluvy sa  riadia touto zmluvou, v

otázkach   v  nej   neupravených   prednostne  vzájomnou   dohodou   zmluvných   strán,   inôk  podľa
obchodného    zákonni'ka    a    ostatných    všeobecne    záväzných    pľedpisov    platných    Slovenskej
republiky.

4.     Obidve  zmluvné  strany  sa  výslovne  dohodli,  že  všetky  ustanovenia  čl.8 tejto  zmluvy  zostávajú  v

platnosti, a to aj v prípade ukončenia platnosti tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov.
5.    Táto zmluva nadobúda platnosťa  účinnosťdňom podpisu obidvoma zmluvnými. Zmluvu je možné

menit' Ien písomnými, obojstranne odsúhlasenými dodatkami.
6.     Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, nie

v tiesni, túto vlastnoručne podpisujú.

BeňôdB dňa
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Liftega s.r.o.
Krásnohorská 4124/1
Rožňava 048 01
lčo: 51668 718
lč  DPH..  SK2120781245
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