
UTC Building & Industrial Systems
OTIS Výt'ahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
Tel: 00421  2 32 56 60 02
Fax: 00421  2 43 41  24 36

TYP: OP

Zmluva č. P8016

Zmluva o dielo
na servis zdvíhacích zariadení

uzatvorená podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991  Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
a podl'a § 3 ods[  1  zákona č.18/1996 Zb. o cenách v platnom znení medzi

uDieanavateĺ:
Obchodné meno: Materská škola

Sídlo: Sokolská 494, 013 24 Strečno
Spoločnosť zapĺsaná: Zriaďovateľ obec Strečno
lčo: 37 81  34 47

DIČ/ lč  DPH: 2021679209

Bankové spojenie (banka): VÚB banka, a.s.

Bankové spojenie (čĺslo účtu): SK93 0200 0000 0016 3791  4859

Štatutárny zástupca: Žofia Rajniaková,  riaditel'ka

Vo veciach obchodných oprávnený konať : Žofia Rajniaková,  riaditel'ka

Vo veci realizácie oprávnený konať:

Adresa pre korešpondenciu: Sokolská 494, 013 24 Strečno
Tel,, fax (sídlo firmy): 0907 695 010
E-mail  (sídlo firmy): ms.strecno@.qmail.com

Adresa umiestnenia zariadenia/í: Sokolská 494, 013 24 Strečno

Zhotoviteľ:
Obchodné meno OTIS Výťahy,  s. r. o.  (OTIS)

Sídlo: Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
Spoločnosť zapĺsaná: OR OS v Bratislave 1,  odd.  Sro,  vl.  Č.10405 / 8

IČO: 35683929
IČ  DPH: SK2020322964, registrácia DPH §4
Bankové spojenie (banka): VÚB Bratislava,  pobočka Ružinov

Bankové spojenie (čĺslo účtu): 1144768056 / 0200

lBAN/ BIC: SK75 0200 0000 0011  4476 8056 / SUBASKBX
- Ing. Jánom Hriňom,  konatel'om spoločnostiStatutárny zástupca: lng. Lenka Ozorovská, splnomocnencom
Vo veciach obchodných oprávnený konať: lng.  Petra lndrišková, obchodný zástupca

Tel.,  e-mail: petra.indriskova@otis.com, 0911656169
Vo veci realizácie oprávnený konať: Peter Hudec, vedúci servisného strediska

Tel.,  e-mail peter.hudec@otis.com, 0903 427169
Tel., fax (sídlo firmy): 02/32566002, 02/43412436
E-mail  (sídlo firmy): Ha.Bratislava@,otis.com
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1.          PREDMET ZMLUVY

Predmetom  tejto  zmluvy je  záväzok  zhotovitel'a  vykonávat'  servisné  služby  popísané  v Prílohe  č.  2  tejto
zmluvy   na  zdvĺhacĺch  zariadeniach   objednávatel'a,   ktoré  sú   explicitne  vymenované  v prílohe  č.1   tejto
zmluvy a záväzok objednávatel'a  platiť zhotovitel'ovi za vykonané  servisné služby zmluvnú  cenu  dohodnutú
v Prĺlohe č.  1.

2.          ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1.  Táto   zmluva   sa   stáva   platnou   dňom   j.ej   podpisu   oboma   zmluvnými   stranami   aúčinnou   dňom:
01.03.2017

2.2.  Táto  zmluva  ruší  a  nahrádza  akékol'vek  predchádzajúce  zmluvné  alebo  ústne  dohody,  týkajúce  sa
predmetu tejto zmluvy.

2.3.  Zmluva  o  dielo  môže  byť zmenená  a  doplňovaná  len  obojstranne  potvrdenými  písomnými  dodatkami,
okrem ustanovenia článku 3.8 prílohy č.  3 tejto zmluvy.

2.4.  Vzt'ahy  zo  zmluvy  o  dielo  vyplývajúce  i  vzťahy  zmluvou  o  dielo  neupravené  sa  riadia  ustanoveniami
obchodného  zákonníka,  popr.  občianskeho  zákonnĺka  alebo  iného  prĺslušného  všeobecne  záväzného
právneho predpisu.

2.5.  Príloha č.  3 VOP pre servis zdvĺhacĺch zariadenĺ bod 5.3.,  5.4. sa ruší
2.6.  Zmluva  je  vyhotovená  v  2  rovnopisoch  s  platnosťou  originálu,  z  ktorých  každá  zo  zmluvných  strán

obdrží po jednom vyhotovenĺ.
2.7.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  text  tejto  zmluvy je  obchodným  tajomstvom  a  s jej  obsahom  nebudú

zoznamovať tretiu stranu zaoberajúcu sa rovnakou podnikatel'skou činnost'ou.
2.8.  Zmluvné  strany  zhodne  prehlasujú,  Že  si  zmluvu  ako  aj  prílohy  prečĺtali,  zneniu  porozumeli  a na  znak

toho,  že  s  jej  obsahom  súhlasia,  túto  zmluvu  podpisujú.  Zmluvné  strany  prehlasujú,  Že  táto  zmluva
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a nebola uzatvorená v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

2.9.  Neoddelitel'nou  súčast'ou  tejto  zmluvy  sú  aj  nižšie  uvedené  prílohy.  Akékol'vek  ustanovenia  osobitne
dohodnuté  zmluvnými  stranami  v samotnom  texte  zmluvy  o dielo  majú  prednosť  pred   ustanovením
ktorejkol'vek   z príloh.    Vprĺpade    rozporu    medzi    ustanoveniami   jednotlivých    prĺloh,    má    prednosť
ustanovenie tej prílohy,  ktorá má nižšie poradové čĺslo,  t.j. je uvedené v zozname prĺloh vyššie.

2.10.       Zoznam  príloh:

Prĺloha č.  1 : Zoznam servisovaných zariadenĺ
Príloha č. 2:  Popis servisných služieb

j  Prĺloha č.  3: Všeobecné obchodné podmienky pre servis zdvĺhacích zariadenĺ
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podpis osoby oprávnenej konať
menom zhotoviteľa
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podpis osoby oprávnenej konať
méhom objednávatel'a

Lenka Ozorovská
Branch manager OTIS Výt'ahy,

podpismoesnoobňozĽroát:::,ä:jk7nat'
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Príloha č.1 :   Zoznam servisovaných zariadení:

fflml§
Zoznam servisovaných zariadení

číslo nazov - adresa budovy typ výt'ahu výr. číslo Mesačne na úhradu
výt'ahu mesto st./nást. rok výroby bez DPH               s DPH 20°/o
42249 Sokolská 494 MT100 G3NEF628

14,00 € •     16,80€
Strečno 100kg, 2/2 2016

Mesačne celkom: 14,00 € 16,80 €

Štvri'ročne celkom : 42,00 € 50,40 €
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