
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
uzatvorená podľa§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka

(ďalej len zmluva)

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ. Obec Smižany, Nám. M. ľajduš:-ikc1 1341/50, 053 11 Smižany
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Kol.rady, starosta obec
Bankové spojenie: SLSP a.s. fil. Smižany, č.ú.: 0101391098/0900
IČO: 0069 i 72 !
DIČ: 2020715554

Poskytova tel': Ing. Štefan Staroň (montáž, údržba a revízie el. zariadení do 50kV)),
Trieda l. mája 63/26, 052 O l Spišská Nová Ves
Zodpovedná osoba: Ing. Štefan Staroň
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Sp. Nová Ves, č.ú.: O l O l 405066/0900
IČO: l 0763155
DJ(: 1023709522
kontakt pre nahlasovanie porúch zariadení: 0908 318 063, sraron(0)post.sk

d'alej len poskytovateľ

uzatváraj t'.1 túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonávanie údržby, opráv a odborných prehliadok a odborných skúšok
elektrických zariadení:

- prenosné spotrebiče a náradie
- bleskozvody
- elektrické inštalácie, prípojky a rozvádzače
a odstránenie nedostatkov zistených pri revízii.

2. Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve Obce Smižany. Realizácie odborných prehliadok a
odborných skúšok budú prebiehať na základe potrieb a požiadaviek objednávateľa v zmysle
vyhl. č 508/2009 Z.7..

Článok II.
Cena a fakturácia

1. Cena za poskytnutie služby je stanovená na základe verejného obstarávania, v ktorom bola
vybratá najvýhodnejšia ponuka. Cenník tvorí prílohu č, l tejto zmluvy.

2. Cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) poskytovateľa vystavených na základe
objednávky, ktoré budú poskytovateľovi doručené. Faktúry musia obsahovať náležitosti



daňového dokladu a špecifikácie ceny. Splatnosť faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry objednávateľovi.

3. Kúpnu cenu je možné meniť písomnou dohodou strán v prípade:
- zmeny daňových predpisov
- iných okolnosti priamo ovplyvňujúcich cenu poskytovaných prác a služieb uvedených

v prílohe č. 1. tejto zmluvy (t.j. dôvod zmeny dohodnutej ceny musí byť
preukázateľný).

4. Takto zmenená cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po
podpísaní dodatku k zmluve. Nepodpísanie dodatku o zmene ceny do 30 dní od jej
predloženia, zakladá dôvody pre ukončenie zmluvného vzťahu.

Článok III.
Realizácia služby

l. Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať službu pri dodržaní platných právnych noriem a
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na poskytovanú
službu, podľa platných prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Riadi sa pritom
príslušnou legislatívou Slovenskej republiky platnou v období poskytovania služby.

2. Súčasťou služby je tiež vypracovanie kompletnej dokumentácie, ktorú poskytovateľ odovzdá
zodpovednej osobe objednávateľa po ukončení služby.

3. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť poskytovateľovi svoje priestory pre zrcalizovanie
služby lak, aby v nich mohol zahájiť svoje práce v súlade s dohodou obidvoch zmluvných
strán.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje používať pri realizácii služby len príslušným orgánom schválené
postupy a materiály.

5. Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť práce pri realizovaní služby, zodpovedá tiež. za
dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany života a zdravia
vlastných zamestnancov pri práci.

Článok IV.
Platnosť, zmeny a zánik zmluvy

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019.
2. Zmluvu je možné ukončiť:

- písomnou dohodou zmluvných strán,
- výpoveďou bez udania dôvodu v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od

prvého kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane,

- okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. Za podstatné
porušenie zmluvy sa považuje, ak:

a) poskytovateľ nevykoná služby podľa tejto zmluvy riadne a včas,
b) poskytovateľ neposkytne objednávateľovi riadne a včasné záručné plnenie,
c) poskytovateľ opakovane dodá nekvalitné služby;
d) objednávateľ nezaplatí cenu služby v lehote 30 dní po splatnosti faktúry napriek

predchádzajúcemu písomného upozorneniu poskytovateľa.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom portáli.



ÓánokV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne na základe súhlasných prejavov
účastníkov zmluvy dodatkom k tejto zmluve.

2. Pre okolnosti zmluvného vzťahu, ktoré nie sú v tejto zmluve konkretizované, platia všeobecné
právne predpisy.

3. Zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom.
4. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.

V Smižanoch, <).3.2018

Za objednávateľa: Za poskytovateľa:

Ing. š t e f a n S t a r o ň
1-----------monW~ .~arr,weel . .tar.-ii•~ Trieda 1. IMje 63121 

052 01 Spillll' Hod v., 
,.e.: 053/4' 27412. 0908 311063 

~1g. Štefan Staroň
1

Ing. Michal Kotrady
starosta obce


