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Návrh Servisnej zmluvy  -  ..... / 2013
uzatvorená v zmysle § 269,odst.2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
 ___________________________________________________________________


I.
Zmluvné strany


1.  Objednávateľ: 		MESTO TRNAVA
Hlavná 1
917 71 Trnava
 
				
Zastúpenie:  			Ing. Vladimír Butko- primátor    
				 
                               
Zástupca v rokovaniach: 	 
- vo veciach zmluvných: 	Ing. Vladimír Butko - primátor
- vo veciach technických: 	Ing. Peter Maar
- kontrolovať servisné práce:	Kamil Váňa  
- prevziať dielo:		Ing. Peter Maar

IČO: 				00313114
IČ DPH/DIČ			2021175728
Bankové spojenie: 		Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trnava 
Číslo účtu: 			1002484031/5600
Tel.: 				033/ 32 36 380
Fax:				033/3236400
  
    						
    	
	
2.  Zhotoviteľ  
Zastúpenie:  	 		 
	 

Zástupca v rokovaniach: 	  
- vo veciach zmluvných: 	 
- vo veciach technických: 	

IČO: 				 
IČ DPH: 			 
Bankové spojenie: 		 
Číslo účtu: 			 
Telefón: 	
Fax: 				 
Obchodný register: 	
	
(ďalej len „zhotoviteľ“)


II.
Predmet zmluvy

1.	Predmetom  servisnej   zmluvy  je  poskytovanie  pravidelného servisu a prípadných mimozáručných 
	opráv garážových sekčných brán, nachádzajúcich sa v objektoch:
	MESTSKÝ PRIEMYSELNÝ a TECHNOLOGICKÝ PARK v TRNAVE- Priemyselná ulica č.5
	v rozsahu špecifikovanom v čl. III., ods. 1, tejto zmluvy
					                       			 
2.	Pod pravidelným servisom sa rozumie súhrn odborných úkonov, ktoré je potrebné vykonať na jednotlivých zariadeniach v záručnej  dobe  tak, aby boli zariadenia v bezchybnom prevádzkovom stave. Pravidelný servis dohodnutého rozsahu je zároveň podmienkou pre platnosť záručnej doby od hlavného dodávateľa diela a jednotlivých výrobcov- dodávateľov brán.

3.	Prípadné mimozáručné opravy budú vždy riešené samostatnou cenovou ponukou odsúhlasenou objednávateľom. Po písomnom odsúhlasení rozsahu a cien mimozáručnej opravy vystaví objednávateľ samostatnú objednávku na uskutočnenie opravy.

III.
Rozsah a čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pravidelný servis garážových sekčných brán v rozsahu podľa špecifikácie brán a súpisu činností, vykonávaných na garážových sekčných bránach v rámci servisu a podľa technickej dokumentácie i  pokynov výrobcu za cenu dohodnutú touto zmluvou- článok IV., Cena vždy v jarných mesiacoch príslušného kalendárneho roku  napr. marec ......
Odborné prehliadky a servisné práce v rámci servisu sa vykonávajú  1 x ročne. 
Súčasťou servisných prác a prehliadky musí byť aj revízna správa  mechanických častí a elektrických častí brán.
Špecifikácia brán podľa objektov:
Objekt
Kusy
Typ
SO 01 B

4
SB
SO 01C

6
DoorKom 20
SO 02

4

SO 03

3
SB

Minimálny rozsah prehliadky a skúšky- sekčná brána / 1x ročne/
vizuálna kontrola základných konštrukčných častí
kontrola premazania vodiacich koľajníc, lán, pružín, vodiacich lán
dotiahnutie všetkých skrutkových spojov
kontrola torzných pružín a ich dopruženie
	nastavenie vyváženia vrát, koncových spínačov
kontrola stavu a funkcie príslušenstva
kontrola stavu a funkcie bezpečnostných prvkov ,ovládacích prvkov, stavu elektroinštalácie, funkcie núdzového otvárania
	kontrola pravidelného a tichého chodu brány



2. 	Konkrétny termín servisnej prehliadky podľa čl. III. ods. 1. nahlási zhotoviteľ minimálne päť dni vopred zodpovednému pracovníkovi objednávateľa.
Objednávateľ určuje nasledovné osoby oprávnené v jeho mene overovať a podpisovať protokoly o vykonaných prácach a nahlasovať poruchy :
Ing. Peter Maar, 033/ 32 36 380, peter.maar@trnava.sk
……………………………………………………………………………………………………

	Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bezodkladne akékoľvek zmeny zodpovedných pracovníkov a ich 
	telefónne čísla.

3.	Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné 	predpisy, technické normy a dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími 	podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy resp. podľa 	ustanovení tejto zmluvy.


4.	 Pokiaľ sa v priebehu prípravy a realizácie servisných služieb uzavrú dohody majúce vplyv 	na cenu a termín plnenia,  zaväzuje sa objednávateľ upraviť ich dodatkom k zmluve. 


5.	 Zhotoviteľ vykoná predmet plnenia v zmysle tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 



6. 	Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zabezpečiť  havarijné opravy  predmetu  zmluvy na základe telefonickej, príp. faxovej objednávky, na tel. číslach:      ................................. , fax: ...... ............     
      - servisné mobilné  telefónne číslo:       ..................................
	- e-mail: .....................................
alebo  písomnej  objednávky  na  e- mailovú adresu  zhotoviteľa  v  pracovných dňoch, v pracovných   hodinách,  prípadne   podľa   potreby   objednávateľa   aj mimo pracovných hodín zhotoviteľa. V prípade nahlasovania havarijných opráv v mimopracovných hodinách je potrebné okrem písomnej formy využiť aj mobilný telefonický kontakt.
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi bezodkladne akékoľvek zmeny vyššie uvedených telefónnych čísel.
	
7. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na začatie výkonu prác podľa čl. III. ods. 6. do 48 hodín od prijatia telefonickej alebo  písomnej  (faxovej)  objednávky. 

8. 	Z každého výkonu prác podľa čl. III, ods. 1 až 5 zmluvy, vyhotoví zhotoviteľ pre objednávateľa   písomný  protokol, v ktorom  uvedie   konkrétny  rozsah 	vykonaných prác a zoznam materiálov použitých pri prípadnej oprave.

IV.
Cena

1. 	Zmluvné strany dohodli cenu za výkon zmluvných činností v rozsahu prílohy č. 1 v súlade so zákonom NR SR  č. 18/1996 Z.z. o cenách nasledovne:

Servisné činnosti vykonávané v  období  roka 2014:
            - preventívna obhliadka 1 ks brány 1 x do roka                         	       .....€ / kus 
	- odborná prehliadka + revízna správa – mechanická časť   	       .... € / kus 
	- odborná prehliadka + revízna správa – elektrická časť                         .....€ / kus  
            - súvisiace náklady                                                                                   .... €    
Cena spolu za jednoročný servis :                                                                          .... €    
 
 
Servisné činnosti vykonávané v  období  roka 2015:
            - preventívna obhliadka 1 ks brány 1 x do roka                         	       .....€ / kus 
	- odborná prehliadka + revízna správa – mechanická časť   	       .... € / kus 
	- odborná prehliadka + revízna správa – elektrická časť                         .....€ / kus  
            - súvisiace náklady                                                                                   .... €    

Cena spolu za jednoročný servis :                                                                          .... €    
 


Servisné činnosti vykonávané v  období  roka 2016:
            - preventívna obhliadka 1 ks brány 1 x do roka                         	       .....€ / kus 
	- odborná prehliadka + revízna správa – mechanická časť   	       .... € / kus 
	- odborná prehliadka + revízna správa – elektrická časť                         .....€ / kus  
            - súvisiace náklady                                                                                   .... €    

Cena spolu za jednoročný servis :                                                                          .... €    



	Cena spolu za 3-ročný servis :  	  			eur  bez DPH
      DPH  20%
      Cena celkom                                                                                                        eur      s DPH

2. 	Spotrebovaný materiál a náhradné  diely mimo prílohy č.... nie sú zahrnuté v cene a budú fakturované v predajných cenách podľa cenníkov  zhotoviteľa platných v čase dodania na základe cenovej ponuky písomne odsúhlasenej objednávateľom. 


3. 	Cena za práce vykonané nad rámec činností dohodnutých  touto zmluvou, Sk/hod./pracovník :
    	hodinová sadzba v pracovnom dni  	07,00 - 17,00 hod:				....,- eur
				      		17,00 - 07,00 hod:	   			....,- eur
     	v dňoch pracovného voľna a pokoja (sobota, nedeľa):	    			....,- eur
     	v dňoch štátnych sviatkov:								....,- eur
    	doprava zo sídla zhotoviteľa                       		                                    		  ....,- eur / km
	prestoje										.... ,-eur


4. 	K takto  dohodnutým  cenám bude  pripočítaná  DPH  v  zmysle  platných právnych predpisov.

V.
Platobné podmienky

1.	Cenu za zhotovenie  predmetu  zmluvy  zaplatí  objednávateľ  na  základe faktúr vystavených zhotoviteľom  po riadnom odovzdaní predmetu  zmluvy a jeho prevzatí objednávateľom, potvrdenom v protokole o vykonaných prácach.
Protokol o vykonaných prácach - súpis vykonávaných prác a použitých materiálov pri oprave bude neoddeliteľnou prílohou faktúry.

	Objednávateľ je povinný  uhradiť faktúru najneskôr do 14 dní  odo dňa jej doručenia objednávateľovi.


VI.
Spôsob realizácie prác

1. 	Zhotoviteľ   vykoná   predmet   zmluvy   na   svoj   náklad   a na svoje nebezpečenstvo.

2. 	Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy.

3. 	Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní  zhotoviteľovi  vstup  do  príslušných priestorov  a  zhotoviteľ  sa   zaväzuje,  že   bude  rešpektovať prevádzkové podmienky objednávateľa.

4.  	Zhotoviteľ  sa  zaväzuje   oznámiť   objednávateľovi    potrebu výmeny opotrebovaných častí z perspektívy možnej poruchy zariadenia.

5. 	Súčasťou servisných prác podľa čl. III, bod 1. bude  aj  výmena vadných dielov vytypovaných a objednaných pri predchádzajúcom servise, pokiaľ to s objednávateľom nebude dohodnuté inak. Potrebný materiál  bude dodaný  na základe doporučenia zhotoviteľa a samostatnej objednávky objednávateľa.

6. 	Zhotoviteľ  bude  pri  plnení  predmetu  zmluvy   postupovať  s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa,  písomnými pokynmi   objednávateľa,  zápismi  a  dohodami  oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

7. 	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať  predmet  zmluvy  vo  vlastnom  mene a na vlastnú zodpovednosť.

VII.
Sankcie

1. 	V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia prác podľa čl. III, bod 1 a 9 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ročnej ceny podľa čl. IV, bod 1, za každý aj začatý deň omeškania.

2. 	V prípade  nedodržania  povinnosti  objednávateľa  uvedenej v čl. V, bod  2. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,5 % z  dlžnej sumy za každý deň omeškania.

3. 	Dohodnutím zmluvnej pokuty podľa jednotlivých ustanovení nie je dotknuté právo   na  náhradu   škody   spôsobenej     porušením    povinností,    na    ktorú    je  zmluvná pokuta viazaná, a to v čiastke  prevyšujúcej  čiastku   dohodnutej  zmluvnej pokuty.






VIII.
Zodpovednosť za vady

1. 	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a je bez vád.

2. 	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli servisnou činnosťou zo strany objednávateľa. 

3. 	Zhotoviteľ poskytne na vykonané práce v zmysle čl. III. bod 1. a 9. záruku 24 mesiacov   odo   dňa  odovzdania  predmetu  zmluvy  objednávateľovi  formou písomného protokolu podľa čl. III. bod  ...  tejto zmluvy.  Na  použitý   materiál, príp.   náhradný   diel  bude   záruka  stanovená   podľa   záručnej  lehoty  danej výrobcom náhradného dielu.

4. 	Vady na zhotoviteľom realizovaných opravách, reklamované objednávateľom v záručnej dobe odstráni    zhotoviteľ bezplatne.
				
IX.
Trvanie zmluvy

	.Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú  a podľa dohody zhotoviteľa s objednávateľom bude čas    plnenia nasledovný

				od 01.01.2014    do  31.12.2016

2. 	Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať  v lehote 6  mesiacov.  Výpovedná lehota začína plynúť  prvým  dňom  nasledujúceho mesiaca  po  dni doručenia  písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

X.
Vyššia moc 

Zmluvné strany sú zbavené svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v prípadoch a v rozsahu pôsobenia vyššej moci. Pôsobením vyššej moci sa rozumejú také mimoriadne okolnosti, ktoré nepredpokladane a neočakávane vznikli po uzatvorení Zmluvy, ako sú vojna, požiar, povodne a iné prírodné katastrofy, importné a exportné obmedzenia vyhlásené vládou, štrajky tretích osôb alebo iné, ktoré sú  mimo možnosti kontroly Zmluvných strán. 
 
Zmluvné strany sú  povinné v každom prípade vzájomne sa informovať o pôsobení vyššej moci bez omeškania najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní písomnou formou, faxom alebo telegramom. Okolnosti vyššej moci musia byť doložené nezávislým orgánom (polícia, obchodná komora, štátny orgán).

XI.
Záverečné ustanovenia

1. 	Meniť a dopĺňať zmluvu možno len na základe dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

2. 	Právne vzťahy,  práva  a  povinnosti zmluvných  strán   neupravené  touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

3. 	V prípade, že niektorej zo zmluvných strán  vzniknú  zmeny  v technických alebo  prevádzkových  pomeroch,  pre  ktoré  nebude  možné  splniť  záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, je zmluvná strana povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane zároveň s návrhom náhradného riešenia, či zmeny zmluvy.

4. 	Zmluva je vyhotovená v šiestich  rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

5. 	Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.




 

XII.
Zoznam príloh

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha číslo 1. – cenová ponuka na servisné práce
Príloha číslo 2. – cenník zhotoviteľa materiálov
Príloha číslo 3. – výpis z obchodného registra zhotoviteľa alebo kópia živnostenského listu




v Trnave, dňa ................................				      v ........., dňa ............................






         ____________________          		                                   ______________________
               za objednávateľa		                     		                  za zhotoviteľa

