Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20226884_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Školský internát Medická 2, Košice
Medická 2, 04011 Košice, Slovenská republika
00164101
2020951867
IBAN: SK8281800000007000186353
+421 55 7860950

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KONE s.r.o.

Sídlo:

Galvániho 7/B , 82104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31359884

DIČ:

2020336417

IČ DPH:

SK2020336417

Bankové spojenie:

IBAN: SK98 8130 0000 0020 0096 0000

Telefón:

+421 903 468 541

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Revízie a servis výťahov

Kľúčové slová:

odborné prehliadky a skúšky výťahov, preventívna údržba a servis, úradné skúšky

CPV:

71632000-7 - Technické skúšky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
50750000-7 - Opravy a údržba výťahov

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Technické skúšky (revízie a servis výťahov)

Funkcia
Zaisťovanie a vykonávanie opatrení za účelom udržovania technického stavu vysokej úrovne bezpečnosti a prevádzky
schopnosti výťahov. Servisné činnosti musia byť plánované a vykonávané v súlade s ustanoveniami platných právnych
predpisov a noriem, rešpektujúc prevádzkové podmienky a technológie jednotlivých zariadení. Zmluvný servis na údržbu,
kontroly a opravy výťahov. Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby, servisných služieb, odborných prehliadok a
odborných skúšok 3ks výťahov v priebehu roka v rámci paušálnej platby.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet výťahov

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

a) osobný výťah, b) Typové označenie: A1, TOV 500, c)
Výrobca: TRA Břeclav, d) Výrobné číslo: 1545-9-306, e)
Rok výroby: 1983, f) Umiestnenie: Školský internát,
Medická 2, Košice 040 11, g) Nosnosť:500/kg - 6/osôb,
h) Zdvih: 22.4 m, i) Menovitá rýchlosť: 0.7 ms-1, j). Počet
staníc: 9

odborná prehliadka (počet/ročne) 4x
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Minimum

Maximum

Presne
3

a) osobný výťah, b) Typové označenie: A1, TOV 320, c)
Výrobca: TRA Břeclav, d) Výrobné číslo: 1544-9-282, e)
Rok výroby: 1983, f) Umiestnenie: Školský internát,
Medická 2, Košice 040 11, g) Nosnosť: 320/kg - 4/osoby,
h) Zdvih: 22.4 m, i) Menovitá rýchlosť: 0.7 ms-1, j) Počet
staníc: 9.

odborná prehliadka (počet/ročne)4x

a) osobný lanový výťah, b) Typové označenie: OL
450/1,0, c) Výrobca: LIFT COMPONENTS s.r.o., d)
Výrobné číslo: LC 2814-16, e) Rok výroby: 2015, f)
Umiestnenie: Školský internát, Medická 2, Košice 040
11, g) Nosnosť: 450/kg – 6/osôb, h) Zdvih:22,4 m,i)
Menovitá rýchlosť: 1,0 ms-1, j) Počet staníc: 9.

odborná prehliadka (počet/ročne) 4x

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požadujeme pravidelnú preventívnu údržbu výťahov podľa požiadaviek výrobcu, ktorá zahŕňa:prevádzkovú prehliadku
zariadenia, mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobcu, kontrolu nastavenia, čistenie zariadení od prevádzkových
nečistôt, likvidáciu nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia. Pomocný materiál pre vykonávanie týchto
činností ako mazadlá a čistiace prostriedky je zahrnutý v paušálnej cene.
Požadujeme odborné prehliadky, odborné skúšky v termínoch podľa normy a druhu výťahu. Odborné prehliadky, odborné
skúšky musia byť vykonané v súlade s vyhláškou MPSV a R č.508/2009 Z.z. a normy STN 27 4002 v termínoch stanovených
touto vyhláškou a normou. (Požadované podľa tabuľky vyššie so zápisom do knihy výťahu)
V paušálnej cene sú zahrnuté:odborné prehliadky, mazanie podľa dokumentácie výrobcu (vrátane mazadiel a čistidiel), po
oprave odborné skúšky, pravidelná preventívna údržba, kontrola nastavenia a zariadenia, pohotovosť a vyslobodenie
uviaznutých osôb - v čase od 45 minút do 2 hodín od nahlásenia, vyslobodenie uviaznutého nákladu, odstránenie bežných
prevádzkových porúch vrátane dodania spotrebného materiálu, technická asistencia, cestovné náklady na uvedené činnosti,
školenie dozorcov a obsluhy v čase výkonu odborných prehliadok (cca 2 osoby), poradenstvo, nepretržitá 24 hod. pohotov.
služba
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy. (paušálna mesačná cena za
každý výťah)
Dodávateľ je povinný predložiť doklad - oprávnenie podnikať v danom predmete zákazky.
Dodávateľ v prípade potreby zabezpečí dodanie potrebných náhradných dielov, ktoré sú nevyhnutné k oprave.
Dodávateľ zabezpečí likvidáciu odpadov vzniknutých pri servisných prácach (pokazené, opotrebované diely a použité mazivá
a prevádzkové náplne).
Kompletizovanie a udržiavanie technickej dokumentácie.
Zhotoviteľ zabezpečí príchod svojich pracovníkov na poruchu do 4 hodín, pokiaľ bude táto nahlásená v pracovných dňoch v
čase od 7.00 do 15.00 hod. Pokiaľ bude táto nahlásená v čase mimo uvedeného rozsahu, pracovníci odstránia poruchu
nasledujúci pracovný deň do 12:00hod.
Pravidelná preventívna údržba výťahu zahŕňa:kontrola a nastavenie brzdy,čistenie stroja,kontrola ložísk motora,kontrola
šachtových dverí a ich mechanizmu ,kontrola kabínových dverí a ich mechanizmu,nastavenia dverných uzávierok šachtových
dverí,kontrola upevnenia vodidiel kabíny,kontrola a prípadné dotiahnutie skrutiek spojov vodidiel,kontrola pásov,kontrola a
prípadné dotiahnutie lanových zámkov a svoriek,kontrola výplne vyvažovacieho závažia,kontrola závesu vyvažovacieho
závažia,kontrola stavu obmedzovača rýchlosti,lanka,kladky,pružinky,kontrola a prípadné nastavenie spínača závažia
Pokračovanie bodu č.11.:obmedzovača rýchlosti,kontrola napínacieho závažia obmedzovača rýchlosti(upevnenie a jeho
poloha),kontrola rozvádzača výťahu,kontrola hlavných stykačov,kontrola osvetlenia šachty,kontrola signalizácie a tlačidiel
vonkajších volieb,kontrola konektorov a upevnenie elektrických vodičov,kontrola a prípadné nastavenie cloniek,kontrola a
prípadné nastavenie polohy snímača,kontrola a prípadné nastavenie všetkých spínačov výťahu,kontrola elektroinštalácie a
závesných káblov v šachte,kontrola STOP tlačidla v priehlbni šachty,čistenie šachty,kontrola a funkčnosť kabínových volieb
Pokračovanie bodu č.12:a displejov,kontrola a vyčistenie elektrickej inštalácie kabíny,kontrola funkčnosti revíznej jazdy na
streche kabíny a STOP tlačidla,kontrola úrovne zastavovania,vyčistenie zachytávačov,závesov kabíny,kontrola a nastavenie
vôle vodiacich čelustí kabíny,mazanie výťahového zariadenia,kontrola hladiny oleja v lapačoch oleja,prípadnévyčerpanie oleja
V prípade ak zásah vyslobodzovania osôb z výťahu nezabezpečí zaškolený dozorca výťahu, výjazd k vyslobodzovaniu osôb z
výťahu je realizovaný poskytovateľom bezodkladne v najkratšom možnom termíne po nahlásení objednávateľom.
Ak dôjde pri opravách v rámci záruky k výmene dielov, alebo prístrojov a použijú sa materiály, alebo náhradné diely vyšších
kvalitatívnych znakov, alebo materiály inovované, v súlade s STN EN 81 – 80, musí poskytovateľ na túto skutočnosť upozorniť
objednávateľa a predložiť cenový rozdiel formou kalkulácie.
Ak dôjde k zaradeniu ďalšieho výťahu do paušálu do 15-dňa v mesiaci fakturuje sa paušálny poplatok za celý mesiac. Ak
dôjde k zaradeniu výťahu do paušálu po 15-tom dni v mesiaci, fakturuje sa poplatok od začiatku nasledujúceho mesiaca.
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Ak dôjde k vyradeniu výťahu z paušálu do 15-tého dňa v mesiaci, nebude paušálna cena za tento mesiac fakturovaná. Ak
dôjde k vyradeniu výťahu po 15-tom dni v mesiaci, bude paušálna cena za tento mesiac fakturovaná za celý mesiac.
Záručná doba na prevedené práce je 24 mesiacov od ich prevzatia. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou
obsluhou, zásahom tretej osoby alebo násilným poškodením.
Objednávateľ sa zaväzuje predložiť dostupnú dokumentáciu výťahu a zaistiť neobmedzený prístup k potrebným zariadeniam
zamestnancom poskytovateľa.Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri výkone činností
vyšpecifikovaných podľa tejto zmluvy.Objednávateľ je povinný pri prevádzke výťahov dodržiavať ustanovenia príslušných
platných noriem a predpisov (uschovávanie technickej dokumentácie, ustanovenie dozorcu a výťahového technika,
uzamknutie strojovne a pod.).
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať záruku na všetky vykonané servisné práce a opravy po dobu 24 mesiacov od ich
vykonania, okrem porúch zavinených preukázateľne nesprávnou obsluhou, alebo poškodením zariadení.Poskytovateľ je
povinný vykonávať opravy a údržbu zariadení objednávateľa podľa tejto zmluvy riadne, v súlade s príslušnými platnými
normami, všeobecne záväznými a bezpečnostnými predpismi, vrátane BOZP a OPP.Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť
čistotu a poriadok v priestore vykonania opráv a na zariadeniach objednávateľa, bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov
oboch zmluvných strán.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice II

Obec:

Košice - mestská časť Západ

Ulica:

Medická 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.07.2022 13:00:00 - 01.07.2023 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

3,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 992,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 390,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

Strana 3 z 4

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226884

V Bratislave, dňa 30.06.2022 12:38:01
Objednávateľ:
Školský internát Medická 2, Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KONE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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