
ZMLUVA o DlELo č. soŠ otl2ot6
Uzatvorená Podl'a §536 a zákona Č.5L3/g1, Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Obiednávatel':

Názov:

Sídlo:

tČo:

DIČ:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

Telefon:

E-mail:

(ďalej len,,objedn ávateť")

Zhotovitel':

Názov:

Zapísanáv Obchodnom

Sídlo:

IČo:

DIČ:

tČ lpH:

V zastúpení:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

Telefon:

(ďalej len,,zhotoviter'.)

l. ZMLUVNÉ srRRruv

stredná odborná škola

Horný Smokovec 26,062 01 Vysoké Tatry
00893552

2021357998

R}IDr. Peter Slančo, riaditel'

Štátna pokladnica

7000515372l8l80

SIc3 8180 0000 0070 0051 5372

052 l 442 27 72

REVMONTEL spol. § r. o. ,

registri OS v Prešove vo vl. č.3406tP odd: S. r. o.

Lúčna 173,059 42 Gerlachov

31736386

2020517587

SK 2020517587

Ing. Michal F'aix

Tatra Banka a. s., Bratislava

262138043911100

sK84 1100 0000 002621380439

09031629140



II. PREDMET DIELA
Predmetom zmluvy je:

1, VYkonávanie Pravidelných odborných prehliadok a skúšok elektrických zariad,enív Stredne.j

odbornej škole Horný Smokovec v súlade s STN.

2. VYkonávanie odborných prehliadok a skúšok bleskozvodného zariad,enia v súlade s STTli.

3. VYkonávanie odborných predliadok a skúšok EZS akamerového systému v súlade s STN"
4. VYkonávanie odborných predliadok a skúšok strojov a prenosných prístrojov,
5. Odstraňovanie závad zistených odbornou prehliadkou a skúškou elektrickýchzariad,eni.

III. LEHOTY PLN{ENIA
Termín začatiapredmetu diela je: O1l2017

Termín dokonČenia a odovzdania predmetu diela objednávatel'ovi: l2l2020
Ak z PríČin, ktoré nie sú na strane dodávatel'a, nie je možné dodržat' dohodnuté termíny. .je
dodávatel' oprávnený dodržat' nové termíny.

IV. CENA PRÁC A DODÁVOK
CenY Podl'a bodu II. PREDMET DIELA sú vypracované v súlade so zákonom č. 1 8196 ocenách
v znení neskorŠÍch PredPisov a pri fakturácií budú poc1ložené súpisom vvkonaných prác
a dodávok.

Cena Podťa bodu II. t. 2. PREDMET DIELA za vykonávanie OPaS elektrickej inštalácie
a bleskozvodov bude vypracovaná podťa cenníka revíziivTz REVMONTEL.
Cena podl'a bodu II. 3 PREDMET DIELA za vykonávanie oPaS EZS je:

l ústredňa Ezs 120,- eur bez DPH
Cena Podl'a bodu II. 4 PREDMET DIEL A za vykonávanie odborných prehliaclok a skúšok
strojov a prenosných prístrojov je:

1ks 4,50 eur bez DPH

Cena Podťa bodu II. 5 PREDMET DIELA za ostránenie závad,zistených odbornou prehliadkou
a skúškou elektrickéh o zariaďenia:

1, ZávadY menŠieho rozsahu (očistenie rczvádzača. dotiahnutie povolených spojov a iné)
odstráni dodávateť v priebehu odbomej prehliadky a skúšky elektrickéh o zaiadenia.
2. ZávadY váČŠieho rozsahu (výmena vadných častí elektrického zariadenia, antikoňzne úpravy
rozvádzaČov, výmena rozvodov a iné) budú presne vyšpecifikované, dodávateť vypracuje
cenovú kalkuláciu resP. projektovú dokumentáciu, ktoru preďloží na schválenie



objednávatefovi a ažpo vyjadrení objednál,atel'a a po akceptovaní vŠetkýchjeho PoŽiadaviek

bude vykonané odstránenie závad.

3 . Hodinov á sadzbaza odstraňo v anie záv ad po OPaS elektrického zariadenia j e :

1 hod 8,- eur bez DPH

v. ZMLUVNE popnrIENKY

1. Čas nástupu na vykonávanie prác od oznámenia:

_ pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadeni _ do 24 hodín,

_ odstraňovanie závad zistených odbornou prehliadkou a skúŠkou elektrického zarladenia -
podl'a dohody s objednávatel'om

- v prípade havarijného stavu - do 1 hodiny. resp, ihneď

2. Kvalitu dodávky zaručuje:

- vysoká odborná úroveň pracovníkov firmy

- merania vykonávanie špičkovou meracou technikou

- dósledné dodržiavanie platných noriem STN

3. Akceptovanie požiadaviek objednávateťa:

Firma sazavázujeakceptovat'všetky požiadavky objednávatel'a, ak sú v sÚlade s Platnými STN

a sú technicky realizovatefné.

4. Záruka:

a. za vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadeniaje doba trvania zárukY

totožnás STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61 a podfa vyhl. 718 Zb. Tieto norm!,'stanovujú

v závislosti od prostredia časové intervaly v ktorých je potrebné vykonávat' odborné Prehliadk1'

a skúšky.

b. Na odstránené závady poskytuje firma zánlku 24 mesiacov.

c. Dodávat e], sa zavázuje na vlastné náklady odstránit' závady zistené po odovzdaní zariadenia,

vyplývajúce zo skrytej vady dodávky.

d. prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatef povinný uPlatnit'

písomne, bezodkladne po zisteni závady.

5. Firma na vlastné náklady zabezpeči v súlade s STN oznaČenie skúŠqaného elektrického

zariadenia bezpečnostnými štítkami.

vI. FAKTÚRov.{NIE A PLATENIE

1. predmet diela bude finančne uhradený objednávatel,om po ukončení prác v termíne do 30

dní od doruěenia faktury.



2, Objednávatel' Prehlasuje, že má k dispozícií finančné zdroje potrebné na financovanie
zmluvy.

vII. PREHLÁSENIE o ZMENE Z^vAZKa
l, Objednávatel' i dodávatel' sa zavázuje^ že pristúpi na zmenu závázkuv prípadoch, ked, sa po
uzatvorení zmluvY zmenia východzie podmienky rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo
ked'sa uplatnia nové požiadavky.

VIII. OSTATNE USTANOVENIA
1. Osoby oprávnené jednat' vo veciach technických:

za objednávateťa Ing. Kozárová Lenka

za dodávatela Ing. Faix Michal

2. Objednávate|' a dodávatel' sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy je možné menit,

a doPlňovat'len so súhlasom oboch zmluvných strán, formou dodatku k zmluve.
3. Zmluva sa vYhotovqe v 2 exemplároch, lx pre objednávatefa a 1x pre dodávatefa.
4. Dodávatel'vykoná dielo na svoje náklady a na vlastnú zodpovednost'.

5. Dodávatel' zodPovedá zabezpečnost' a ochranu zdraviavlastných pracovníkov.
6, Objednávatel' sa zavázuje k výkonu prác sprístupnit' objekty. v ktorých je potrebné vykonat,
odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia,

7, Zmluvné stranY sa dohodli, Že ak v tejto zmluve nie je stanovené inak, platia príslušné
ustanor-enia obclrodného zákonníka.

, -:, -:]-- --". :;jtlhťtda ťlČirlrrost' dňom podpísania zástupcami zainteresovanÝclr strán,

, :. :-. >._--. .. ._.::l_, ]9.i].]016

REVMONTEL, spot, s r,o,

lblr
:ú
,ln

l-r,rčna 173
o59 42 GERLACHoV


