Zmluva o poskytovaní služieb: ZO20181201
v zmysle ustanovenia § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Bankové spojenie:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava
30804191
2020880719
SK30 8180 0000 0070 0047 1111
Štátna pokladnica
Mgr. Ján Kmeť, PhD. - riaditeľ
+421 2 44887478, +421 907 165608

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
Číslo účtu:
Bankové spojenie:
Prevádzkovateľ živnosti:
Kontakt:
Registrácia:

Rastislav Sloboda
Hrachová 14, 821 05 Bratislava
14019931
1025420583
SK1025420583
SK38 0200 0000 0007 2254 9062
722549062/0200
VUB, a.s.
Rastislav Sloboda, živnostník
+421 2 53413026
OÚ Bratislava, číslo ŽR: 105-10454

(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“)
PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“) na predmet zákazky „Zabezpečenie servisu a opráv výťahov v zariadení DSS a ZPS Rača“,
realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona.
Článok I
Zmluvné strany
1. Uvedení zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti
zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.
2. Osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach objednávok, prevzatia služby, podpísania
sprievodných dokladov a prevzatia faktúr, uplatnenia reklamácií a s tým súvisiacich úkonov je:
Dušan Zdenek, tel.: +421 2 44889815, mobil: +421 905 967151, e-mail: dzdenek@ddraca.sk,
Ing. Hana Dávidová, tel.: +421 2 44884492, mobil: +421 940 540429, e-mail: hdavidova@ddraca.sk,
3. Osobou oprávnenou konať za poskytovateľa vo veciach vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä
oprávnenou prijímať reklamácie (sprievodná dokumentácia, prevzatie faktúry a podobne) je:
Rastislav Sloboda, tel.: +421 2 53413026, e-mail: rastislav.sloboda@liftstav.sk.
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Článok II
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa v rámci predmetu zmluvy v záujme zabezpečenia
prevádzky výťahov inštalovaných v objektoch DSS a ZPS Rača ich údržbu a opravy, v rozsahu
uvedenom v cenovej ponuke poskytovateľa (návrh na plnenie kritérií) za týchto podmienok:
a) vykonávanie údržby, mazanie výťahov v pracovných dňoch v pravidelných mesačných
intervaloch,
b) príchod do objektu za účelom odstránenia poruchy výťahu do 2 hodín od nahlásenia zhotoviteľovi.
Táto lehota sa vzťahuje na odstránenie porúch, ktoré si vyžadujú dielenskú opravu, resp. strednú
opravu výťahu,
c) vykonávanie pravidelných odborných prehliadok v trojmesačných intervaloch (podľa vyhlášky
508/2009 Z.z.) vrátane vyhotovenia odbornej správy,
d) vykonávanie opráv vo večerných hodinách, v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov,
e) vyslobodzovanie osôb z výťahov 24 hodín denne.
2. Objednávateľ súhlasí s rozsahom poskytovaných prác a služieb a touto zmluvou sa zaväzuje realizáciu
prác špecifikovaných v bode 1, písm. a) až e) tohto článku zveriť poskytovateľovi.
3. Poskytovateľ na osobitnú objednávku objednávateľa ďalej zabezpečí:
a) vykonávanie odborných skúšok výťahov v trojročných intervaloch (podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.),
b) vykonávanie stredných opráv,
c) komplexné prevedenie rekonštrukcie (projekčné práce, stavebné práce, výmeny celého zariadenia),
d) montáž nových výťahov.
4. Cena za služby je špecifikovaná v cenovej ponuke poskytovateľa (návrh na plnenie kritérií), ktorá je
výsledkom súťaže, platná v čase predloženia ponuky a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Ceny
jednotlivých druhov poskytovaných služieb nesmú byť počas platnosti tejto zmluvy zvyšované. Táto
cena:
a) zahŕňa i cenu materiálu a náhradných dielov použitých pri opravách vykonávaných podľa bodu 1,
písm. a) tohto článku,
b) nezahŕňa prácu a materiál použitý pri oprave poruchy spôsobenej úmyselným poškodením
zariadenia zo strany dopravovaných osôb a pri oprave opotrebovaných častí výťahu, ktorých
opotrebenie vznikne prevádzkou výťahov.
5. Ceny prác uvedených v bode 3 a bode 4, písm. b) tohto článku budú stanovené dohodou zmluvných
strán po doručení objednávky, s určením presného rozsahu príslušných prác.
Článok III
Čas plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu 48 (slovom „štyridsaťosem“) mesiacov odo dňa jej účinnosti. Ak dôjde
k dodaniu objednanej služby v priebehu 48-mich mesiacov odo dňa jej účinnosti v množstve
znamenajúcom vyčerpanie sumy 38 703,75 € bez DPH (slovom: tridsaťosemtisícsedemstotri eur a 75
eurocentov bez DPH), vyčerpaním tejto sumy zmluva zaniká aj pred uplynutím doby 48 mesiacov.
2. Objednávateľ je oprávnený objednávať službu od poskytovateľa podľa svojich potrieb, pričom
objednávateľ nemá povinnosť objednať službu v celkovej sume 38 703,75 € bez DPH.
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Článok IV
Platobné podmienky
1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poskytovanie služieb sa uskutočňuje v rozsahu a v termínoch v zmysle
vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN a EN, všeobecne záväzných
právnych predpisov, pokynov a odporúčaní výrobcov výťahov.
2. Náklady za vykonané práce v príslušnom mesiaci vyúčtuje poskytovateľ vždy do 7. dňa
nasledujúceho mesiaca vo faktúre zaslanej objednávateľovi. Faktúra bude objednávateľovi doručená
v jednom vyhotovení so splatnosťou do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra
musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra
nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, je objednávateľ oprávnený vrátiť
ju v lehote splatnosti poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej
faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru poskytovateľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za
termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.
3. Ostatné práce a náklady uvedené v článku II, bod 4, písm. b) tejto zmluvy budú fakturované
po ukončení prác a prevzatí objednávateľom.
4. Cena služby je stanovená v mene EURO a zahŕňa DPH, prípadné clo, náklady poskytovateľa
na dopravu do sídla objednávateľa a akékoľvek iné náklady poskytovateľa súvisiace s dodaním služby
(obchodné prirážky a režijné náklady).
5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej a doručenej faktúry za riadne
vykonané služby je poskytovateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania.
Článok V
Povinnosti zmluvných strán
1. Bežné opravy, resp. požiadavky na odstránenie porúch bude objednávateľ nahlasovať na stredisko
údržby poskytovateľa, telefónne číslo: +421 2 53413026.
2. Objednávateľ sprístupní pracovníkom poskytovateľa vstup do objektu a strojovne výťahov a predloží
príslušnú dokumentáciu výťahov.
3. Na práce, ktoré nie sú predmetom zmluvy a na práce, ktorými sa odstraňujú poruchy spôsobené
úmyselným poškodením výťahu, objednávateľ vystaví objednávku.
4. Pri odstávke výťahu nezavinenej poskytovateľom (napr. pri dlhodobom výpadku elektrickej energie,
pri poškodení budovy bleskom alebo požiarom, v prípade zatopenia budovy a pod.) bude vykonaný
odpočet z ceny servisu úmerne počtu dní, ktoré bol výťah odstavený.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 01.01.2019,
pričom objednávateľ zabezpečí zverejnenie tejto zmluvy na svojom webovom sídle v súlade s § 47a
Občianskeho zákonníka najneskôr do 31.12.2018.
2. Poskytovateľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom ako orgánom spravujúcim
majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný
záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec
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povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali
za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom
Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy
pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so
zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom
rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo,
fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti
samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá
v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie.
5. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou
ako „dodatok k zmluve“.
6. Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom
podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma stranami.
7. Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán, s výpovednou lehotou 2 mesiace. Výpovedná
lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Vypovedaním
zmluvy sa nerušia záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených objednávok.
8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými
v Slovenskej republike.

17.12.2018

17.12.2018

V Bratislave, dňa ......................

V Bratislave, dňa ......................

Poskytovateľ
Rastislav Sloboda

Objednávateľ
DSS a ZPS Rača

podpísané

podpísané

________________________
Rastislav Sloboda
živnostník

_________________________
Mgr. Ján Kmeť, PhD.
riaditeľ
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
PREDMET ZÁKAZKY:
Zabezpečenie servisu a opráv výťahov v zariadení DSS a ZPS Rača

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača
Pri vinohradoch 267
831 06 Bratislava
Slovenská republika
30804191

IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje:

Mgr. Ján Kmeť, PhD. – riaditeľ
+421 2 44887478
+421 907 165608
jkmet@ddraca.sk

KONTAKTNÁ OSOBA:
Meno:
Kontaktné údaje:

Číslo
kritéria

Ing. Hana Dávidová
+421 2 44882369
+421 905 540429
hdavidova@ddraca.sk

Cena bez
DPH

Kritérium

1.

mesačný servis (paušálna údržba)

2.

predpísané revízie

3.

oprava – hodinová sadzba

4.

dopravné náklady (cena za km)

Výška DPH

Cena s DPH

259,00

51,80

310,80

OS - 160,00
OÚS - 280,00

OS - 32,00
OÚS - 56,00

OS - 192,00
OÚS - 336,00

15,00

3,00

18,00

v cene
hodinovej
sadzby

v cene
hodinovej
sadzby

v cene
hodinovej
sadzby

Názov uchádzača: Sloboda Rastislav, IČO: 14019931
Sídlo uchádzača: Hrachová 14, 821 05 Bratislava
Štatutárny zástupca uchádzača: Sloboda Rastislav
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

podpísané

