
Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb elektrických a mechanických zariadení uzatvorená v zmysle § 269 

ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (d'alej len „zmluva") 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávatel': Materská škola 

so sídlom: Plickova 16, 831 06 Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Dagmara Nagyová 

IČO: 42133980 

DIČ: 2022652181 

IČ  DPH: - 

Bankové spojenie: 

IBAN: SK89 0200 0000 0024 8076 3451 

(d'alej len „objednávatell 

1.2 Zhotovitel' 	 NOVART, s.r.o. 

so sídlom: 	Vavilovova 22, 851 01 Bratislava 

Zastúpený: 	Mgr. Jana Puskásová, konaterka 

I ČO: 	 35712201 

DIČ: 	 2020265918 

IČ  DPH: 	SK2020265918 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

IBAN: 	 SK67 1100 0000 0026 2704 1083 

(d'alej len „zhotovitell 

(objednávateľ  a zhotoviteľ sa d'alej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany") 

2. Úvodné ustanovenie  

1. Zmluvné strany uzavierajú zmluvu na základe vlastnej slobodnej vôle. 

2. Zmluvné strany konštatujú, že ich vzájomné práva a povinnosti, ktoré neupravuje táto zmluva 

a jej prílohy sa budú riadiť  platnou legislatívou a všeobecnými záväznými predpismi. 



3. Poskytovatel' týmto potvrdzuje, že má všetky práva a spôsobilosti, ako i technické vybavenie a 

odborné predpoklady, aby pinil svoje záväzky z tejto zmluvy vyplývajúce. 

4. Poskytovatel' prehlasuje, že je dostatočne oboznámený so všetkými skutočnosťami, ktoré sú 

podstatné pre pinenie jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, a na základe týchto zistení k 

ním pristupuje. 

3. Predmet zmluvy 

Prednnetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností znnluvných strán pri poskytovaní 

pravidelného servisu, havarijného servisu, vykonávanie zákonných revízií a vykonávanie 

príslušných opráv a údržby vyplývajúcich zo zákonných revízií a pravidelných servisov elektrických 

zariadení a mechanických zariadení a ich častí— elektrické kompostéry, špecifikované v bode 5. 

tejto zmluvy (d'alej aj ako „zariadenia") v rozsahu bližšie špecifikovanom v tejto zmluve (d'alej 

spolu aj ako "servisné služby"). 

4. Miesto pinenia zmluvy 

4.1. Adresa kde sú zariadenia umiestnené: Materská škola, Plickova 16, 831 06 Bratislava 

4.2. Kontaktné údaje na objednávatel'a: 	Mgr. Dagmara Nagyová 

Zodpovedný pracovník: 	 Ivana Špilárová 

Kontaktné údaje na zhotovitel'a: 	 0917 967 561, info@novart.sk   

Zodpovedný pracovník: 	 Pavol Ráček 

4.3. Servisný mechanik zhotovitel'a bude kontaktovať  zodpovedného pracovníka objednávatel'a v 

zmysle dohodnutého poskytovania servisných služieb. 

5. Údaje o zariadeniach obiednávatera: 

5.1. Elektrický kompostér — počet 1 ks 

Elektrický kompostér — kompostér GG02, 2. Rok výroby 2015, 3. Rozmery 401x400x790 nnm (27kg) 4. 

Ovládanie elektrické (mechanické) 5. Specifikácie (elektrika, príkon a atd'.) Napätie: AC 230 V, 50/60 HZ, 

Spotreba el. ektriny: 60 — 90 kWh/mesiac, Objem org. Odpadu: 0,6 kg/deň. 

6. Rozsah pravidelného servisu a revízii 

6.1. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávať  servisné služby na zariadeniach v rozsahu a spôsobom a v 

termínoch uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

6.2. V prípade, že nastane na zariadeniach porucha, ktorej bezprostredným následkom je 

nebezpečenstvo vzniku materiálnych škôd alebo nemožnosť  vykonávania práce zamestnancami 



objednávatel'a, zhotovitel' sa zaväzuje, že po dohode s objednávatel'om na telefónnych číslach 

uvedených v bode 4.2. tejto zmluvy, vykoná všetky potrebné kroky na odstránenie a 

minimalizovanie rizika vzniku škôd (d'alej aj ako „havarijný servis"). 

6.3. Súčasťou servisných služieb podl'a bodu 6.1. je aj špecifikácia náhradných dielov, ktoré je 

potrebné vzhl'adom na ich opotrebovanosť, alebo nesprávnu funkčnosť  nahradiť. Dodávku 

náhradných dielov zabezpečí zhotovitel' na základe objednávatel'om písomne odsúhlasenej 

špecifikácie a ceny náhradných dielov. Lehota dodania náhradných dielov je spravidla do 2 dní. 

7. Čas pinenia zmluvy 

7.1. Servisné služby podl'a bodu 6.1. sa budú vykonávať  na základe vyzvania objednávatel'om, v 

termínoch uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Výzvu uskutoční objednávatel' telefonicky, resp. 

elektronickou formou a následne si zmluvné strany dohodnú termín, hodinu nástupu na servisné 

služby spolu so spresnením rozsahu prác. Pravidelný servis a revízie sa budú vykonávať  cez 

pracovnú dobu objednávatel'a /t.j. 07.00 — 16.00/, minimálne 1x ročne. 

7.2. Havarijný servis sa nahlasuje na telefónne číslo zhotovitel'a a elektronicky na e-mail 

zhotovitel'a. 

7.3. Zhotovitel' sa zaväzuje začať  s odstraňovaním poruchy najneskôr do 48 hodín od nahlásenia 

poruchy objednávatel'om. Čas na začatie odstraňovania poruchy začína plynúť  od okamihu 

potvrdenia prijatia e-mailovej správy a minimálne sms správy na telefónne číslo zhotovitel'a; čas 

na odstraňovanie poruchy neplynie počas štátnych sviatkov a počas dní pracovného pokoja. 

8. Cena 

8.1. Cena za servisné služby vrátane dopravy podľa bodu 6.1 na zariadeniach: 

a) uvedených v bode 5.1 je dohodnutá vo výške 80,00 EUR bez DPH za jeden pravidelný servis jedného 

zariadenia objednávateľa a 120,00 EUR bez DPH za jednu revíziu elektrických súčastí jedného zariadenia 

objednávatel'a (pričom podl'a Prílohy č. 1 sa pravidelný servis vykonáva 1 krát za 12 mesiacov, revízia 

elektrických súčastí sa vykonáva 1 krát za 12 mesiacov.). 

8.2 Cena za havarijný servis vrátane dopravy podl'a bodu 6.2 na zariadeniach: 

a) uvedených v bode 5.1 je dohodnutá vo výške 120,00 EUR bez DPH za jednu hodinu prác v sídle 

objednávatel'a — predpoklad 1 hodina ročne. 

Skutočný počet odpracovaných hodín bude potvrdený zodpovednou osobou objednávatel'a v 

servisnom denníku a na tlačive zúčtovacieho pracovného listu zhotovitel'a. Cena podl'a tohto 

bodu tejto zmluvy je konečná, t.j. nepripočítajú sa k nej žiadne d'alšie náklady zhotovitel'a a 

nepodlieha žiadnemu zyýšeniu. 

8.3. Cena za objednané a dodané náhradné diely a spotrebný materiál v zmysle špecifikácie 

náhradných dielov, nie je zohl'adnená v cene podl'a bodu 8.1. a 8.2. a bude fakturovaná ako 

samostatná položka, na základe obojstranne odsúhlasenej cenovej ponuky (bod 6.3.). 



8.4. Na vykonané servisné služby vystaví zhotovitel' faktúru, ktorú je povinný doruč iť  
objednávatel'ovi spolu s potvrdeným súpisom vykonaných prác do 15 dní po ukončení a prevzatí 

servisných služieb objednávatel'om minimálne e-mailom na e-mailovú adresu určenú 

objednávatel'om. 

8.5. Splatnosť  riadne vystavenej faktúry v súlade s bodom 8.6. je 14 dní odo dňa jej doručenia 

objednávatel'ovi. Faktúra sa považuje za uhradenú odpísaním dižnej sumy z účtu objednávatera v 

prospech účtu zhotovitel'a. 

8.6. Zhotovitel' je povinný uvádzať  vo faktúre všetky náležitosti daňového dokladu a číslo 

objednávky objednávatel'a, prípadne objednávku pripojiť  k fatkúre. V prípade, ak faktúra nespĺňa 

náležitosti podl'a predchádzajúcej vety, má objednávatel' právo vrátiť  faktúru na dopinenie a 

opravu. V tomto prípade neplynie objednávatel'ovi lehota na zaplatenie až do termínu zaslania 

opravenej faktúry. 

9. Práva a povinnosti zmluvných strán  

9.1. Objednávatel' je povinný: 

9.1.1. prevádzkovať  zariadenia podl'a návodu a predpisu výrobcu, 

9.1.2. v prípade vzniku havárie na zariadeniach, po predchádzajúcej konzultácii so zhotovitel'om, 

vykonať  všetky úkony na zabránenie vzniku d'alších škôd súvisiacich s poruchou zariadení, 

9.1.3. umožniť  zamestnancom zhotovitel'a prístup k zariadeniam tak, aby nevznikali na strane 

zhotovitel'a prestoje, 

9.1.4. bezodkladne oznámiť  zhotoviterovi zmeny všetkých údajov, obsiahnutých v tejto zmluve, 

9.1.5. uhradiť  faktúru za poskytnutú služby zhotovitel'om. 

9.2. Zhotovitel' sa zaväzuje: 

9.2.1. vykonávať  predmet tejto zmluvy sám, vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú 

zodpovednosť, 

9.2.2. vykonávať  servisné služby technológiou predpísanou výrobcom zariadenia, 

9.2.3. vykonávať  servisné služby s odbornou starostlivosťou, dodržiavať  záväzné predpisy, 

technické normy a podnnienky tejto zmluvy a právneho poriadku Slovenskej republiky, 

9.2.4. riadiť  sa východiskovými podkladmi objednávatel'a, pokynmi objednávatel'a, d'alšími 

zápismi a dohodami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami, 

9.2.5. oznámiť  objednávatel'ovi špecifikácie náhradných dielov, potrebu náhrady opotrebovaných 

častí alebo nefunkčných častí zariadení, z perspektívy blízkej možnej poruchy a ich cenu, 



12.1. Táto zmluva môže byť  ktoroukol'vek zo zmluvných strán vypovedaná bez uvedenia dôvodu. 

Výpoved' musí byť  písonnná a doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná 

lehota je trojmesačná a začína plynúť  prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky listiny zaslané druhej zmluvnej strane na základe tejto 

zmluvy sa budú považovať  za doručené so všetkými právnymi dôsledkami z toho vyplývajúcimi, 

uplynutím tretieho pracovného dňa odo dňa odoslania doporučenej zásielky na poslednú známu 

adresu doručovania druhej zmluvnej strany. 

13. Záverečné ustanovenia 

13.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento záväzkový vzťah sa spravuje ustanoveniami 

Obchodného zákonníka; túto zmluvu uzatvárajú podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a dopinení a zároveň  týmto vyhlasujú, že sú 

osobami oprávnenými za zmluvnú stranu robi£ právne úkony a zaväzovať  ju. 

13.3. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, dve pre objednávatel'a a jeden pre 

zhotovitel'a. 

13.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva je prejavom ich skutočnej a vážnej vôle, že túto 

zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a že jednotlivým 

ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli a s týmito bez výhrad súhlasia, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi. 

13.5. Neoddelitel'nú súčasť  tejto zmluvy tvorí Príloha č.1, ktorá je takto označená a zmluvnými 

stranami podpísaná. 

13.6. Akékol'vek záväzky z tejto zmluvy sú záväzné i pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

Túto zmluvu je možné meniť  a dopĺňať  iba písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými 

stranami, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných 

strán riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

13.7. Táto zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. 

Bratislave dňa 	 

Materská š'kola 
Plickov;3 16 

831 Ci6 Bratislav, 

V Bratislwiň  
Va‘ 
85' 
Ičb: 
Ič  OP 

 

£59.1 8 

     

Objednávatel' 	 Zhotoviter 
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