
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2020 
O zabezpečení odborných prehliadok, odborných skúšok, opráv a servisu výťahov,  

podľa § 269 ods.2, Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,  

 
Čl. I.  

 Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:    Zariadenie  pre  seniorov   a  domov  sociálnych  služieb  Dolný Kubín  

Sídlo:                            ul. M. Hattalu č. 2161, 026 01  Dolný  Kubín 

Zastúpený   :                Ing. Tatiana  Nesvadbová 

IČO  :                           17060664 

DIČ:                             2020562324 

Bankové  spojenie  :    Štátna pokladnica                                                         
IBAN:         SK27 8180 0000 0070 0048 5812 

 

 

Poskytovateľ:    VYTES s.r.o. 

Sídlo:      Medzihradská 1313/83, 026 01 Dolný Kubín 

Zastúpený:     Ján Mihálik 

IČO  :                           47569603 

DIČ:      2023949653 

Bankové  spojenie:      Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN:                           SK82 0900 0000 0050 5071 8590 

 

Čl. II.  

 Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom zmluvy je zabezpečenie prevádzky a komplexnej starostlivosti o 4 ks  

elektrických výťahov – vyhradeného technického zariadenia TOV 250 a TONV 500 

v objektoch objednávateľa. Umiestnenie zariadení: ZPS a DSS DK, ul. M. Hattalu 

2161, 026 01 Dolný Kubín. 

 

a) Rozsah prác zahrnutých v paušálnej cene a preventívna činnosť:  

- servis a odborné prehliadky výťahov  

- odstraňovanie závad zistených revíziou (odbornou prehliadkou)  

- bežné opravy 

- odstraňovanie prevádzkových porúch 

- mazanie výťahov 

- školenie dozorcov výťahov a ich kontrolovanie 

- kontrola výťahovým technikom 

- doprava 

- havarijná služba 

- kontrola oleja v prevodovke 

- nastavenie brzdy 

- premazanie axiálneho ložiska 

- nastavenie el. motora 

- drobné úpravy v rozvádzači 

- oprava el. inštalácie v strojovni a v šachte výťahu 

- premazanie obmedzovača rýchlosti 

- premazanie šachtových dvier vrátane nastavenia samozatvárača 



- nastavenie núdzového zvukového signálu 

- nastavenie dverných uzáverov 

- doplnenie kontroliek 

- doplnenie šrobov do krytov 

- nastavenie podlahy 

- nastavenie magnetu krivky 

- premazanie páčok prepínačov 

- oprava osvetlenia v kabíne 

   

b) Mimo paušálu budú fakturované nasledovné práce:  

- Odborná skúška výťahov nosnosť do 320 kg do 8 staníc so zberným riadením  

- Odborná skúška výťahov TOV a TONV 500 kg  

- Výmena oleja v prevodovke stroja S3 

- Výmena oleja v prevodovke stroja S4 

- Výmena brana ZB2 

- Samozatvárač ZB 

- Segment zatvárača 

- Výmena rozvádzača výťahu s frekvenčným meničom nosnosť 250 kg – blok B 

- Montáž samomazníc výťahov 250 kg – blok A a B 

- Výmena krivky OM 48/10 za odkláňací magnet výťah nosnosť 250 kg – blok A a B 

 

 

Čl. III. 

Povinnosti, záväzky a práva poskytovateľa 

 

3.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať v záujme zabezpečenia 

spoľahlivej a bezpečnej prevádzky pravidelnú a systematickú činnosť na elektrických 

výťahoch objednávateľa. 

 

3.2 Poskytovateľ zabezpečí: 

 a/ odborné prehliadky výťahov s trojmesačným cyklom v súlade s STN a vedenie ich  

 evidencie v knihách odborných prehliadok 

 b/ povinnosti výťahového technika 

 c/ bežné opravy výťahov do 24 hod. od nahlásenia poruchy s výnimkou dielenských  

 opráv 

 d/ nepretržitú činnosť havarijnej služby vrátane dní pracovného voľna a pracovného  

 pokoja: za havarijný stav sa považuje taký stav výťahu, ktorý bezprostredne ohrozuje  

 bezpečnosť prepravovaných osôb 

 e/ vyslobodenie uviaznutých osôb do 30 minút od nahlásenia 

 f/ technickú a poradenskú činnosť pri príprave a realizácii modernizácie 

 a rekonštrukcie výťahu 

g) odovzdať objednávateľovi dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje k poskytovanej službe, 

v termínoch dohodnutých s objednávateľom. 

Poskytovateľ bude informovať objednávateľa o potrebách vykonávania stredných 

a generálnych opráv, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy.  

 

3.3 Rozsah uvedených činností je v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 

sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 



zariadenia v znení neskorších predpisov, STN a EN, všeobecne záväzných právnych 

predpisov, pokynov a odporúčaní od výrobcov, servisným štandardom poskytovateľa 

a vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

 

3.4 Poskytovateľ zodpovedá za odborné vykonanie zmluvných prác. Na kvalitu vykonanej  

 opravy poskytuje pri splnení záručných podmienok záruku 24 mesiacov. 

   

3.5 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredpokladanými  alebo živelnými 

 udalosťami. 

 

3.6 Poskytovateľ preberá zodpovednosť: 

 a/ vyplývajúcu z prevádzky výťahov 

 b/ za prevádzkovú schopnosť každého výťahového zariadenia počas zmluvného 

               záväzku 

 

Čl. IV. 

Povinnosti objednávateľa 

 

4.1 Umožniť poskytovateľovi voľný prístup k výťahovému zariadeniu, nezasahovať  

 a nenechať ani iným osobám zasahovať do výťahového zariadenia. 

 

4.2 Nahlasovať poruchy výťahu poskytovateľovi bez zbytočného odkladu. 

 

4.3 Určiť a nahlásiť čo najskôr po uzatvorení zmluvy meno osoby pre priamy kontakt s  

 poskytovateľom – dozorcu výťahu. 

 

4.4 Zabezpečiť činnosť dozoru výťahu, ktorého zaškolí odborný pracovník poskytovateľa, 

o čom dá písomný záznam objednávateľovi. 

 

4.5 Predložiť poskytovateľovi kompletnú technickú dokumentáciu od výťahu. 

 

Čl. V. 

Pracovná doba 

 

5.1 Všetky bežné práce budú vykonávané v obvyklej dobe (v pracovné dni od 7,00 do 

15,00) s výhradou možnej zmeny. 

 

5.2 Ak je požadovaný nástup na odstránenie poruchy výťahu, poskytovateľ nastúpi podľa  

 bodu 3.2 písm. c tejto zmluvy. 

 

5.3 Ak poskytovateľ nenastúpi na opravu v termíne podľa bodu 5.2  má objednávateľ 

nárok na poskytnutie zľavy vo výške 5% za každý pracovný deň. 

 

5.4 V prípade vyslobodenia uviaznutých osôb nastúpi zhotoviteľ podľa bodu 3.2 písm. e 

 

Čl. VI. 

Cena  

 

6.1 Cena za služby podľa tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného 

obstarávania podľa jednotlivých položiek v cenovej ponuke a je stanovená vo výške: 



Celková cena spolu bez DPH: 9 877,87,  DPH 20 % 1 975,57. Celková cena spolu 

s DPH 11 853,44 / 3 roky. 

            

6.2 V  cene podľa bodu 6.1 je zahrnutý rozsah prác uvedený v bode 2.1. zmluvy. 

 

6.3 Cena uvedená v bode 2.1. pís. a) bude fakturovaná pravidelne štvrťročne. Splatnosť    

faktúr je 14 dní od vystavenia. 

 

6.4 Po dohode a písomnom súhlase medzi objednávateľom a poskytovateľom budú  

            mimoriadne práce, uskutočnené nad rozsah dohodnutý touto zmluvou, vrátane 

materiálu, fakturované dodávateľom po ich skončení. Cena za tieto práce bude určená 

podľa platného cenníka a po dohode obidvoch strán. Pod mimoriadnou prácou sa 

rozumejú opravy vyvolané vandalizmom a opravy vylúčené z dohodnutého rozsahu 

tejto zmluvy. 

 

6.5 Pre prípad omeškania s platbou faktúry je dohodnutý úrok vo výške 0,05% z dlžnej 

 čiastky za každý deň omeškania platby. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.02.2020 do 14.02.2023 

 

7.2 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

7.3 Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 

 

7.4.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej 

stránke objednávateľa. 

 

7.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 

vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

V Dolnom  Kubíne,  dňa :.......................   V Dolnom Kubíne, dňa:.......................... 

 

 

 

Objednávateľ :                                                           Poskytovateľ : 

  

 

 

 

 

.................................................              ..................................................... 

  Ing. Tatiana Nesvadbová                     Ján Mihálik 

               riaditeľka               konateľ 



 

 

 

 

 

 

 


