
RAlICovA zlrlul'^ cY t },/ {-*-, 14'
o posl<r'tor ani scrvisn. ch slLr2icb

uzar,relli r, zntvslc $ 26c) ods. 2 ziikona a. 5I i/ 1991 '1.b. - ObchocL-rel-ro z6korrnika v platnon-r zncr-ri
rttr'tlzi ztttlttr ttr ttti rtlrr:xlrti:

I. Niizr-,r: ( ie t'itrrtt

Sidlo: Fri trati 47.82i 06 Blalislava
teo: 317 555 3,1
'lelcf'6rr: 021,10240114
Mobil: 0905 473 211

Kontaktn6 osoba: Ing. Peter Slano

e - m a i I : aq! boya@g9t-Lu-nt.sk, sta n o l@ gqliu r1. sk

Zasttryenie l. ,u organizitctuje opr6vneny konat'PhDr. Miroslava iembovS, riaditelka

(d'al ej I en,, obj edn tivcrle l" I

a

2. Obchodn6 meno
Sidlo
rio
DIi
RegistrScia
Bankov6 spojenie
iislo,idtu
Kontaktn6 fdaje

'Zastipenie

NEMETH LIFT s.r.o.
Gazdovsky rad 43511,930 40 Stvtok na Ostrove
31426310
sK202036946 I

Zapisany v Obchodnom registri Okresn6ho stidr-r v Trnave Odiel Sro, vloZka dislo 646lT
SLSP a.s.,

sK090900000000002 1 891092
Telef6n: 031/5693518
Fax:03115693621
E-maiI : nemethlift@nemethlift .sk

za spolodnost' je opriivneny konat'R6befi N6meth - konatel'spolodnosti

(d'alej len,, poslqttovale l ")

L Zii<ladn0 ustanovenia

Z,lmluvnd sbany uzarvarajn turto ramcovri zrnluvu v zAujme zabezp&enra bezpeinej aplynulej prevfidzJq

r,yt'ahov in5talovanych v objektoch objedn6vatel'a podl'a qpeciflkacie uvedenej v prflohe d. 1 tejto nnhwy revine,
ridrZbu a opravy poruch ahavarijnych stavov v rozsahu a za podmienok dohodnu{fch v dalSich ustanoveniach

znluvy.

II. Predmetzmluvy

Poslqrtovatel je povinnf poslqrtovat' objedn5vatel'ovi nasledourd sluZby:

a) vykonavanie udrtby, opniv, mazan4 distenie zaiadenra a5achty vrozsahu
stanovenom v Prflohe d. 2.

b) vykon6vanie pravidelnych revimych prehliadok v tojmesadnych intervaloclr, podl'a STN
274002wdtane vy'hotovenia revizrej spni\ry. Odsnanenie revimych zixad.amazanre je poslqrtovatel'

poinrryzan:rmerrvatvrevixrychknih6ch.
c) zabezpebrue nepretrZitej havarijnej sluZby, pridom opravy poruch a havarijnlfch stiavov

qft'ahov uvedeqich v Prilohe d. I budri vykonivand bezodkladne, n{nesk6r do 12 hod. od nahlasenia

poruchy poslqrtovatel'ovi. T6to lehota sa ner,,Z'ahuje na odskdnenie poruch, ktore si tyiadujit
dielenskri opravu resp. strednri alebo geneniJnu opralu r,yt'ahu.



III. Odmena za poskytovanie služieb a platobné podmienh.11 

l. Odmena za poskytovanie služieb uvedených v čl. II písmeno a) a b) tejto zmluvy bola dohodou

zmluvných s1rán stanovená ako mesačná paušálna platba vo výške 175,80 EUR bez DPH. Výška odmeny 

podľa predchádzajúcej vety cena zahŕi'ía i cenu materálu a spotrebovaných súčiastok použitých p1i
i

poskytovaní uvedených služieb.
2. Odmena za opravy nepredvídateľných porúch a havarijných stavov uvedených v čl. II písmeno c) tejto

zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán po určení presného rozsahu služieb potrebných na

znovuobnovenie prevádzky zaiiadení. Poskytovateľ doručí objednávateľovi bezodkladne po vykonaní
obhliadky cenovú kalkuláciu, v rámci ktorej je povinný vypočítať predpokladanú cenu práce

v dohodnutých pevných hodinových sadzbách podľa Prílohy č. 3 a cenu potrebných náhradných dielov

a komponentov. Predloženú kalkuláciu musí objednávateľ odsúhlasiť vystavením záväznej objednávky.

3. Celková cena za poskytovanie služieb na základe tejto rámcovej zmluvy neprekročí maximálnu

výšku 8 400,- € bez DPH (ďalej ako Maximálna cena).

4. Odplata bude platená na základe faktúr poskytovateľa, vystavených po poskytnutí služieb,
bezhotovostne na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Vo faktúre poskytovateľ

podľa povahy plnenia uvedie buď paušálnu mesačnú platbu vo výške podľa ods. 1, alebo uvedie
počet odpracovaných hodín vynásobených príslušnou hodinovou sadzbou v zmysle Prílohy č. 3

spolu s rozpisom cien použitých náhradných dielov.

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Riadne vystavená faktúra je splatná do 30 dní od jej

.doručenia objednávateľovi.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané, alebo zmluvne dojednané náležitosti,
resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru

bezodkladne vrátiť. Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie nová (tridsať) 30 dňová

lehota splatnosti.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné
postúpiť tretej osobe a ani ich založiť v prospech tretej osoby.

IV. Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, alebo do vyčerpania

Maximálnej ceny, ak toto nastane skôr.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť zmluvy možno ukončiť aj:

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

b) odstúpením od zmluvy najmä avšak nielen v prípade, ak poskytovateľ alebo

objednávateľ opakovane poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a bol na

možnosť odstúpenia od zmluvy druhou zmluvnou stranou písomne upozornený,

c) písomnou výpoveďou celej zmluvy alebo jej časti zo strany objednávateľa bez udania
dôvodu s (tridsať) 30 dňovou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná

výpoveď druhej zmluvnej strane.

V. Miesto poskytovania služieb



\{iestorr pos}<t,tovania sluZieb sa 1-locil'a te.j1o rdnrcovc'j znrlLrrr, t'ozlintqi[l objektl ob.jedndvatcl"a:

Ob.jelit - PodLina.jsJ<e []isl'Lrpice: Geriunr Pri trati 17.821 06 Bratrslara
Oir-ickt - RuZinor,: Ceriurrr Srnolnicka 3. B2 i 0r+ Bratislavii

Yl. ZiruLni doba

Poskytovatel dixa objedn6vatelovr zdruku na v5etky poskytnut6 servisnd sluZby a s nimi spojen6
plnenia 24 mesiacov. Zimt(nd doba zai,ina plynrit' driom nasledujricim po dni odovzdania plnenia
objedn6vatefovi, alebo objedn6vatefom opr6vnenej osobe. Dokladom osveddujircim odovzdanie
plnenia na fdely stanovenia zadiatku plynutia zimdnej doby je dohodou zmluvn;fch strrin vyludne
preberaci protokol podpisanlf oboma zmluvnymi stranami, alebo ich opr6vnenymi osobami.

YlI. Zmluvn6 pokuty

1. Poskytovatel zaplati objedn6vatelovi zmluvnri pokutu vo vy5ke 500,- EUR za kaidy deir
ome5kania s poskytovanim servisnych sluZieb podl'a tejto r5mcovej zmluvy.

2. Ak posk5,tovatef neodstr6ni reklamovane vady poskytnutych servisnych sluZieb v dohodnutej
lehote, zaplati objedn6vatellovi zmluvnri pokutu vo vy5ke 100,- EUR za kaldy def, omeskania
s odstriinenim reklamovan;fch v6d.

VfII. PrSva a povinnosti zmluvnfch strSn

Poskltovatell je povinny poskytovat' servisn6 sluZby podas cel6ho trvania zmluvn6ho vzt'ahu s

vynaloZenim odbornej starostlivosti, hospodirne aefektfvne, pridom musi postupovat' podlia
poZiadaviek obj edn6v atel a a dbat' na j eho opr6vnen e zitujmy .

Pri poskytovani servisnych sluZieb je poskyovatel povinnlf objedndvatelovi dodilat vyludne
nov6 n6hradn6 diely a sridiastky, ktor6 sri zbavend aklichkolivek pr6v tretich os6b. PoruSenie
povinnosti podlia predchddzajricej vety je povaZovale za zixaZnd poruSenie zmlutry azakladd
objednrlvatefovi prSvo na odstripenie od zmluvy.

V* Zix ere(n6 ustanovenia

1. Zynlpva nadobrida platpqst' dflom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ridinnost' dila

41 , sV, Ao4f
2. Zmluvne strany sazavan$u vSetky rozpory, ktor6 vzniknumedzi nimi po dobu platnosti tejto zmlutry,

rie5it' prednostne dohodou. Ak ned6jde medzi zmluvn:foni stranami k dohode, je opr6vnend
ktorilkollvek z nich poZiadat o rozhodnutie prisluSny srid Slovenskej republiky.

3. Zmluvnd strany sa v sirlade s ust. $ 262 ods. 1 Obchodn6ho zdkonnfka dohodli, Ze zixdzkovy vztah
zaloLeny touto rdmcovou dohodou sa spravuje Obchodnymzitkorrrfkom.

4. Zmeny a doplnenia r6mcovej zmlur,y sf na zdklade dohody zmluvnych str6n moZn6 len na zdklade
pisomnych dodatkov podpisanych a odsrihlasenych oboma zmluvnymi stranami.

1.

2.



6.

5. Jirto zmlLrva .jc irr holoven/t v clr'och (2) rovnol-risoch- z tritori'ch jcclno ( 1 ) r'r,hotovenie obcir2i
objcdndvatei' a.jedno ( 1 ) r'1'hotor,'enie poskl'tovalcl'.

7.

Neplatnosl'nicktoreieo z ustanoveni znrlur''1'nerla r,plr,,\,na platnost'ostatnl'cir r-rstal-)o\,eni zmlr,rr,r,. Ak
sa niektori z ustano\1eni zmluvv stane neplatn, m z d6r'odu rozporu s pr6vn-vmi predpismi Slovenske.i

republikl,'. zavazuji sa obc zmluvnc slranv taketo ustanovenie nahradit"in!m. ktori najviac zoclpovedd
udelu a pr6r,nemu r,l,znarnu p6vodndl'ro ustanor,'enia zmluvr,.

Zmluvnd strany vyhlasujir, Ze sir si vedon'rd v5etkych nasledkov vyplyvajircich zo zmluvy, ich
zmluvn6 vol'nost' nie .ie nidim obmedzen6 a Le im nie sir zndme okohrosti, ktori by im br6nili platne
uzavriet' zmluvu. Zmluvnd strany vyhlasujir, Ze zmluvu si riadne preditali. jej obsahu porozumeli a t6to
plne zodpovedd ich skutodnej v61i, ktorir pre.javili slobodne, v6Zne. urdite a zloz.rntrlel'ne, bez omylu.
bez dasovdho tlaku alebo jednostranne n6padne nevyhodnych podmienok. bez akdhokol'vek
psychickdho alebo fyzickeho n6tlaku.

/8. 0F. Jc {P ,ff,)ry. /-n.tP

TEmETH L!,FT s.r.o.
Gazdovckf rad 4S5/l

9gO40 Styrtok ru Ostroye
tco:srcr 310 Dlc:?m2fi6946.!

GERIUPI
Pri trati 47

82106 Bratislava
Za objedndvatela;Za poskyovatefa:

podpis

U*r^D
podpis



Prfloha i. I Rimcovej zmluvy

Technickf Specffik6cia vyt'ahov a ich umiestnenie - cennik pau5ilnych plneni

Maiitel': Gerium
Adresa: Pri trati 4T,Bratislava

p.c.
Vyt'ah/Adresa UdrZba Mazanie Revizie Spolu

1
Schindler 1250kgl4 st.
Smolnicka 3, Bratislava

39,90 € 10,00 € )) 50€ 72,40 €

2
Schindler 675kgl4 st.

Smolnfcka 3, Bratislava
31,90 € 8,80 € 16,50 € 57,20 €

aJ
OTV 1600/5st.

Gerium Pri trati 47,8A
24,00 € 8,00 € 14,20 € 46,20 €

Spolu Za3vyfahy bez DPH 95,80 € 26,80 € 53,20 € 175,80 €



Priloha d.2 R'imcovej zmlury

Rozsah pravidelnej fidriby v rfmci pau5flneho plnenia

1. Strojovia
kontrola a doplnenie oleja v skoji

zriadenie brzdy, rlizrnena obloZenia brzdy

konhola a zriadenie axirilneho loZiska skoj4 resp. jeho vyrnena

distenie stroja

ziaderie elekfromotora

oprava brzdovdho magnetu

vydistenie a zriadenie v5etkych elekkiclqych prfstrojov

opravav5etkych dielov el. pristrojov a ich vyrnenapri opotrebovani

drobnd ripravy podl6 iSN
oprava el. in5tal5cie v sffojormi, w6tane f&ihy a opravy osvetlenia
sfojorme
vydistenie stojorme

2. Vlit'ahovr{ Sachta
zriadenie, oprav4 pripadne \d,rnenajednotlivych pristrojov a ich dasti

oprava elekkickej in5talacie

kontrola om edznv ada ry chlosti, j eho oprava, resp. vymena zAvaLia

napfnania lana

uperrnenie, vyrorrnanie, odistenie a napnutie voditok kabfny a protiviihy

dotiahnutie a doplnenie skrutiek spojov voditok
fidri;bab oprava nridzovdho zvukovdho zaiadenia

zriadenie, oprav4 premazante Sachtovych dveri

oprav4 pripadne vymena opofrebovanych dasti dvemlfch uzflerov
oprava qi,rnena dvemych spfnadov

niadenie a oprava vonkaj5f,ch tladftok

oprav4 pripadne vlymena sign6lnych Ziaroviek

vydistenie priehlbne Sachty

3. Kabina

oprav4 ziaderue apremazanie pohyblivej podlahy, pripadne vymena opotrebovanych
dielov

oprava kabinovych dverf, pripadne vymena opotrebovanych dasti, vratane spinadov

oprava, vydistenie, pripadne qnnenatladitiek v kabine

oprava osvetlenia v kabfne

vydistenie aziadene zachyt|valov, z6vesov kabiny a protiv6hy

oprava a vymena vloZiek vodiacich del'usti a ich zriadenie

oprav4 distenie alebo vymena el. in5tal6cie kabfny

oprava, madente a premazanie odklariacieho magnetu

vydistenie strechy kabfny



Priloha d.3 Rfmcovej zmlury

Cennft hodinovych sadzieb

P.d. Popis dinnosti M.i.
cena zam.l.

bez DPH s DPH
1 Mechanickd pr6ce t hod 5.50 € 6,60 €

2. Elektroin5taladn6 prSce I hod 1,60 € 9,12 €

-). Programovacie pr5ce t hod 9,90 € 1r.88 €


