OTISl

Nlade to move you

TYP: OP

Číslozmluvy:P8232

ZMLUVA O DIELO

NA SERVIS ZDVÍHACÍCH ZAR|ADENÍ
číslozmluvy Zhotovitel'a: P8232
(d'alej len "ZmIuva")

uzatvorená podťa § 536 a nasl. zákona č. il3n991 Zb, Obchodný zákonník

článok l.

ldentifikačnéa kontaktné údaje Zm!uvných strán
Obiednávatel':
Názov:

Sídlo
Registrácia:
Bankové spojenie:
lBAN/Blc

lčo:

olě:
lč opH:
Elektronická adresa pre doru_
ěovanie faktúr:
Zastúpený:
Oprávnený konat'
vo veciach zmluvných:
vo veciach realizačných:

Materská škola
Suvorovova 2797t20,010 01 Žilina
Prima

SK74 56

37 905 112

2021290612
Neplatca DPH
mshliny8@centrum.sk
PhDr. Renáta Migátová, riaditel'ka

PhDr. Renáta
tel; +421 911
Alexandra
tel: +421 911 524
(d'alej len "ObjednávateI"')

Zhotovitel':
obchodné meno:
Sídlo:
Registrácia:
Bankové spojenie:

lBAN/Blc
lčo:
Dlč:
lč optl:

OTIS Výt'ahy, s.r.o.
Vajnorská 10O/A, 831 04 Bratislava - mestská čast'NovéMesto
Obchodný register Okresného sridu Bratislava l,
Oddiel: Sro, Vložka číslo:,10405/8
Všeobecná úverová banka, a.s.
sK75 0200 0000 001 1 4476 8056 / sUBASKBX
35 683 929

2020322964

sK2020322964

Zastúpený:
Oprávnený konat'
vo veciach zmluvných:
vo veciach realizačných:

lng. Jánom Hriňom, konatel'om
lng. Lenkou Ozorovskou, branch managerom
plnej moci, ktorá je Prílohou č. 4 tejto Zmluvy)

-

Východ (na základe

lng. Petra Dzimková,
Obchodný zástupca
Vladimír Rybár, +421
ved úci servisného stred iska
(d'alej len

.com

"Zhotovitel"')

(Objednávatel' a Zhotovitel' d'alej.jednotlivo aj ako "Zmluvná strana" a

spoločne aj ako "Zmluvné strany")
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TYP: OP

Číslozmluvy: P8232

ě!ánok ll.

Predmet Zmluvy
Zhotovitel' sa na základe tejto Zmluvy zavázuje poskytovat' Objednávatel'ovi servisné služby v rozsahu a špecifikácii podťa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy na zdvíhacíchzariadeniach, ktoré sú uvedené v
Prílohe č. 1 tejto Zmluvy a Objednávatel sa na základe tejto Zmluvy zavázuje uhrádzať Zhotovite|'ovi za poskytovanie predmetných služieb cenu uvedenú v Prílohe ě. 1 tejto Zmluvy (v prípade servisných služieb, ktoré sú zahrnuté v paušálnej platbe) alebo cenu dohodnutú Zmluvnými stranami,
resp. cenu stanovanú v závislosti od aktuálnej hodinovej zúčtovacejsadzby Zhotovitel'a (v prípade
servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej platbe).

č!ánok tlt.
Prílohy Zmluvy
1.

2.
J.

Neoddelitel'nou súčasťoutejto Zmluvy sú nasledovné prí|ohy:

.
o
.
o

príloha č. 1: zoznam servisovaných zdvíhacích zariadení
Príloha ě. 2: Popis servisných služieb zdvíhacích zariadení- TYP OP
príloha č. 3: všeobecnéobchodné podmienky pre servis zdvíhacíchzariadení
Príloha č. 4: Plná moc Branch managera Zhotovitel'a
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy výslovne potvrdzujú, že s prílohami uvedenými v bode 1.
tohto Čl. tejto Zmluvy sa vopred riadne oboznámili, ich zneniu porozumeli a súhlasia s ním.
V prípade rozporov medzi jednotlivými prílohami tejto Zmluvy alebo ich ěasťami má rozhodujticu
platnosť tá príloha alebo jeho časť,ktorá má vo vyššieuvedenom zozname nižšie poradové číslo.
Ustanovenia tejto Zmluvy upravené zmluvnými stranami v samom texte tejto Zmluvy majú absolútnu prednosť pred ustanoveniamijej príloh,

článok !V.
záverečnéustanovenia
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak bude
táto Zmluva Zmluvnými stranami podpísaná v odlišných termínoch nadobúda platnosť dňom jej neskoršieho podpisu.
2. Táto Zmluva nadobúda účinnosťdňa 01.í0.2021
1,

ó,
4,

Táto Zmluva rušía nahrádza akékolVek predchádzalúce písomnéalebo ústne dohody Zmluvných
strán týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.
Táto Zm|uva móže byt'upravená, doplnená alebo inak modifikovaná iba formou písomnéhoočíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami, okrem ustanovenia článku 3.8 prílohy č.
3 tejto zmluvy.

5. Vzt'ahy touto

Zmluvou alebo jej prílohami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona

ě. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ustanoveniami ostatných príslušnýchvšeobecne závázných

právnych predpisov.

6.
7.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že text tejto Zmluvy, vrátane jej príloh je obchodným tajomstvom a s jej obsahom preto nebudú oboznamovať akékolVek tretie osoby.
Zmluvné strany sa zavázq(l, že osobné údaje, ktoré získajúv súvislosti s touto Zmluvou o fyzickej
osobe, prostredníctvom ktorej sa druhá Zmluvná strana zúěastňuje na uzavretí alebo plnení tejto
Zmluvy, budú chrániť, nerozširovať a spracovávať v súlade so zákonom č. 1812018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to len na účelyplnenia tejto Zmluvy
a po dobu jej platnosti.

Obchodná spoločnosť OT|S Výt'ahy, s.r,o. si vyhradzuje právo odmietnut'akúkol'vek objednávku,
ktorá je v rozpore so zákonom alebo s pravidlami a etickými zásadami vzťahujúcimi sa na obchodnú spoločnost'OT|S Výt'ahy s.r.o. vrátane, nie však výlučne, medzinárodných obchodných zásad
zakaz$úcich predaj tovaru a poskytovanie služieb v určitých krajinách, určitým fyzickým alebo
právnickým osobám, ktorým boli uloženémedzinárodné, ekonomické, finančnéalebo iné sankcie.
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Číslozmtuvy: P8232

V prípade, ak v priebehu trvania zmluvného vzt'ahu založenéhotouto Zmluvou dójde k zisteniu, že

zmluvnému partnerovi boli uloženémedzinárodné, ekonomické, finančnéalebo iné sankcie, vrátanezákazu predaja tovaru a poskytovania služieb, obchodná spoločnost'OT|S Výťahy, s.r.o, si vYhradzuje právo mimoriadne ukončiťzmluvný vzt'ah založený touto Zmluvou, a to bez predchádzajúceho upozornenia.
9. Zmluvné strany týmto zhodne prehlasujú, že si túto Zmluvu a jej prílohy prečítali,ich zneniu porozumeli a na znak toho, že s jej/ich obsahom súhlasia túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú. Zmluvné
strany d'alej prehlasujú, že ich vól'a je pri uzatváraní tejto Zmluvy skutočne daná, vól'a v tejto Zmluve je-prejavená slobodne, bez nátlaku, bez právnej vyhrážky, je vážna, určitá, zrozumitel'ná, bez
omýtu, ažetáto Zmluva nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok alebo v tiesni.
1o. Zmluvné strany sazavázujú navzájom riadne a včas informovať o akýchkol'vek zmenách majúcich
vplyv na plnenie povinností podl'a tejto Zmluvy.
11. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s povahou originálu, pričom kaŽdázoZmluvných strán obdržíjeden(1) obojstranne podpísaný rovnopis tejto Zmluvy.

ZaZhotovitel'a:.
V Bratislave , ana

Za Objednávatel'a:
V Ziline, dňa .,.,...,..........

.,.'L':...|:..,'|.t'

J

niATEH§KA sKoLA

Z

§worovova 27g7m

žlutrun

Materská škola, suvorovova
PhDr. Renáta Migátová,

Podpis osoby oprávnenej konať
menom Objednávatel'a

Podpis osoby oprávnenej konať
menom zhotovitel'a

Podpis osoby oprávnenej konať
menom Objednávatel'a
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pnílonn č. t
K zMLUVE o DlELo NA sERvls zovínRcicn zRnIRorruí
Zoznam seruisovaných zdvíhacích zariadení
čisto
v,fi'ahU

43566
V1

43567

v2
43740

V3

Typ výt'ahu

Výrobné číslo

St./nást.

Rok Wroby

suvorovová

SKG lso A

G3KEF670

Lll'n.a

100kg, 3/3

2021

suvorovová

sKG lso A

G3KEF671

Lll|n.a

100kg,3/3

2021

suvorovová

SKG lso A

G3KEH,l71

100kg,3/3

2021

Umiestnenie uýt'ahu - názov a
adresa objektu, mesto

Lll|n.a

N4esačne celkom:

414

Mesačná cena služieb
bez DPH

s DPH

20,00 €

24,00<

20,00 €

24,00€

20,00 €

24,00€

60,00 €

72,00€

oTIsLlNE o8oo{314í5
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PoPts sERVISNÝcH sLUŽlEB
zovínncícHznnlRoeruí
TYP:'OP'
!.

Servisné služby zahrnuté v paušálnej platbe

1.1. Odborné preh liad ky zdvíhacieh o zariadenialzdvíhac ích zariadení
Odborné prehliadky zdvíhacieho zariadenialzdvíhacích zariadení sú vykonávané v rozsahu a lehotách
podl'a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z.,klorou

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími,elektrickými a plynovrimi a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujúza vyhradené technické zariadenia, a to v závislosti od skupiny a druhu servisovaného zdvíhacieho
zariadenia/servisovaných zdvíhacích zariadení. O vykonaní odbornej prehliadky bude zhotovite|'om vyhotovený záznarn v knihe kontrol výťahu, čímje splnená povinnosť zhotovitel'a podl'a § 16 ods. 2 predmetnej
Vyhlášky.

í.2. Pravidelná preventívna údržbazdvíhacieho zariadenialzdvíhacích zariadení

Pravidelná preventívna údžbazdvíhacieho zariadenia/zdvíhacích zariadení je súbor opatrení zameraných
na,imá na čistenie zdvíhacieho zariadenialzduíhacích zariadení od prevádzkových nečistót, ktoré zdvíhacie
zariadenielzdvíhacie zariadenia produkuje/produkujú, na kontrolu stavu funkčnosti a prevádzkyschopnosti
zdvíhacieho zariadenialzdvihacích zariadení, na nastavenie zdvíhacieho zariadenialzdvíhacích zariadení
a na dopÍňanie (nie výmenu) potrebných mazív v obvyklom rozsahu.

Pravidelná preventívna údržbazdvíhacieho zariadenia/zdvíhacích zariadení sa vykonáva 1-krát za 3 mesiace, ak zmluva neustanovuje inak.

1.3, Odstraňovanie bežných prevádzkových porúch zdvíhacieho zariadenia/zdvíhacích zariadení (v pracovnej dobe zhotovitel'a)
Bežná prevádzková porucha je taká porucha zdvíhacieho zariadenia, ktorá vznik|a v dósledku bežnej prevádzky zdvíhacieho zariadenia, a ktorú je možnéodstrániť operatívnym zásahom servisného mechanika
zhotovitel'a najmá formou nastavenia alebo zoradenia zdvíhacieho zariadenia, s prípadným využitím drobných náhradných dielov v maximálne,j hodnote 15,- EUR bez DPH, a ktorej odstránenie trvá najviac jednu
(1

) hodinu.

Drobné náhradné diely sú najmá žiarovky, pružinky, drobný spojovací materiál, poistky, skrutky a matice,
nie však žiarivky a LED osvetlenie.
Požiadavky na odstránenie bežných prevádzkových porúch je objednávatel'povinný nahlasovať na pohotovostný dispečing zhotovitel'a OTlS LlNE.
V prípade, ak pri nástupe na odstránenie bežnej prevádzkovej poruchy alebo v priebehu jej odstraňovania
bude zistené, že nejde o bežnúprevádzkovú poruchu (tak ako je definovaná v texte vyššie), avšak túto poruchu je možnéodstrániť operatívnym zásahom servisného mechanika zhotovitel'a, bude takýto servisný
výkon objednávatel'ovi účtovanýzvlášť, a to aktuálnou hodinovou zúčtovacou sadzbou zhotovitel'a za každú začatúhodinu poskytovania tohto servlsného výkonu (počnúcvýjazdom servisného mechanika zhotovite|'a na servisný zásah) a za každéhoservisného mechanika zhotovitel'a zúčastnenéhona poskytovaní
tohto servisného rnj,konu, vrátane ceny použitého materiálu. Odstránenie takejto poruchy písomne potvrdí
zodpovedná osoba objednávatel'a na zákazkovom liste - pracovnom doklade zhotovitel'a. V prípade, ak
zodpovedná osoba objednávatel'a nebude v čase odstránenia takejto poruchy zastihnutel'ná, v zákazkovom liste - pracovnom doklade sa uvedie ,,nezastihnutý" a takýto zákazkovy list - pracovný doklad sa považuje za potvrdený.

1.4. Zaučenie personálu objed návatel'a
Zaučenie personálu objednávate|'a vykonáva zhotovitel'max. 1-krát ročne (a to vždy len na základe predošlej osobitnej požiadavky objednávatel'a) !ým, že zaučíobjednávatel'om poverenú osobu/poverené osoby
(v maximálnom počte 5 osób) vo veci prevádzky, obsluhy a bezpečnéhopoužívania zdvíhacieho zariadenia/zdvíhacích zariadení. Objednávatel'je pri nahlasovaní požiadavky na zaučenie personálu povinný
uviesť presný počet osób, ktoných sa má toto zaučenie týkať.

1.5. Pohotovostný dispečing OTIS LlNE
Pohotovostný dispečing OTIS LlNE je cenkálny 24-hodinovrj,pohotovostný dispečing zhotovitel'a, na ktonj'
móže oblednávate|'bezplatne nahlasovať poruchy zdvíhacieho zariadenialzdvíhacích zariadení, požiadavky na vyprostenie osób zaseknutých v kabíne zdvíhacieho zariadenia v priebehu .jeho používaniaa d'alšie
oTlS Výt'ahy,

s.r.o.

so sídlom VaJnorská 100/A, 831 04 Bratislava - mestská čast'NoVéMesto
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, Vložka číslo:1 0405/B
lCo: 35 683 929, DlÓ: 2020322964, lČ DPH- sK2o2o322964
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požiadavky týkajúce sa servisovaného zdvíhacieho zariadenia/servisovaných zdvíhacích zariadenÍ. KaŽdé
hlásenie oilÓonávatet'a na linku OT|S LlNE je monitorované a zaznamenané systémom OT|S LlNE. Telefónne číslona pohotovostný dispeóing OT|S LINE je 0800 13 14 15.

1.6. zabezpečenie núdzovej komunikácie s kabínou zdvíhacieho zariadenia
V prípade, ak je núdzová komunikácia s kabínou zdvíhacieho zariadenia zabezpeČená prostredníctvom

urany, zňotoviteI' na základe požiadavky objednávatel'a zabezpeči dodanie SlM kaňy do zdvíhacieho
zariadenia, aby bola zabezpečená a umožnená núdzová komunikácia medzi kabínou zdvíhacieho zariadenia a pohotóvostným dispečingom zhotovitel'a OTlS LlNE. Náklady spojené s používanímSlM kaňY sú
zahrnuté v paušálnej platbe. SlM karta je vo vlastníctve zhotovitel'a. Objednávatel' sa zavázuje, Že S touto
SlM kartou nebude akokol'vek manipulovať a bude ju používaťvýhradne len na stanovený ÚČel. V PríPade
ukončenia servisnej zmluvy je objednávatel' povinný túto SlM kartu vrátiť zhotovitel'ovi. Samotnú montáŽ a
demontáž SlM kartý ;e opiavnený uskutočniť iba zhotovitel', pričom tento úkon nie je zahrnutý v pauŠálnej

osM

platbe a bude objednávatel'ovi fakturovaný zvlášť.

1.7. Odborné poradenstvo

odborné poradenstvo spočívav tom, že zhotovitel'na základe požiadavky objednávate|'a oboznámi objednávatel'a s výsledkami ociborných prehliadok/odborných skúšok,resp. technickým stavom servisovaného
zdvihacieho Žariadenia/servisovaných zdvíhacích zariadení spolu s vhodnými doporuČeniami ohl'adom vYkonania potrebných opráv a/alebo iných zásahov na servisovanom zdvíhacom zariadenÍ/servisovaných
zdvíhacíchzariadeniach.

1.8. posúdenie bezpečnostných rizík a nebezpečných stavov zdvíhacieho zariadenia
Posúdenie bezpečnostných rizík a nebezpečných stavov je súbor opatrení vykonaných zhotovitel'om na

základe požiadavky objednávatel'a v priebehu vykonania opakovanej úradnej skúšky zdvíhaCieho zariadenia, ktoré sú zameiané na zistenie, identiíikáciu a následné oboznámenie objednávatel'a s jestvujúcimi rizikami a nebezpečnými stavmi servisovaného zdvíhacieho zariadenia.

Vyššie uvedené sa týka výlučne zdvíhacíchzariadení, ktoré boli vyrobené pred rokom 2000 (vrátane).

1.9. Vyprost'ovanieosóbuviaznutýchvkabínezdvíhaciehozariadenia(vpracovnejdobezhotovitel'a)

požiadavky na vyprostrenie/vyslobodenie osób uviaznutých v kabíne zdvíhacieho zariadenia je objednávaOTlS LlNE.

tel' povinný nahlasovať na pohotovostný dispečing zhotovitel'a

1.10. Cestovné náklady na vyššie uvedené činnosti

1.1í. eService

eService je elektronická služba poskytovaná zhotovitel'om, prostredníctvom ktorej sú objednávatel'ovi POskytované komplexné informácie o servisovanom zdvíhacom zariadení/servisovaných zdvíhacíchzariadeniách. Služba eService obsahuje prehl'ad o servisných činnostiach a d'alších zásahoch vykonaných zhotovitel'om na zdvíhacom zariadení/zdvíhacíchzariadeniach, zoznam hlásení objednávatel'a na pohotovostný
dispečing oTlS LlNE a d'alšie prevádzkové dáta, s možnosťou zasielania pravidelnýCh automatických repoňov. Pre využívanie služby eService je potrebná registrácia objednávatel'a na: httP.//eserviCe.otis.com.

1.12, Vedenie evidencie o servisných činnostiach/úkonochvykonaných na servisovanom zdvíhacom
zariadení/servisovaných zdvihacích zariadeniach v knihe/knihách kontrol výťahu/VýťahoV.

ll. Servisné služby nezahrnuté v paušálnej platbe
2.1. Od borné s kúšky zdvíhac ieho zaíiadenialzdvíh ac ích zariaden í

odborné skúškyzdvíhacieho zariadenia/zdvíhacích zariadení sú vykonávané v rozsahu a lehotách Podl'a
Vyhlášky Minisierstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Č. 508/2009 Z.z., ktorou sa
uŠtanouui,i podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími,elektrickými a plynový,mi a ktorou sa ustanovu.jú technické zariadenia, ktoré sa považujúza vyhradené technické zariadenia, a to v závislosti od skupiny a druhu zdvíhacieho zariadenia/zdvíhacích zariadení servisovaného zdvíhacieho zariadenia/servisovaných zdvíhacíchzariadenÍ, O vykonaní odbornej skúšky bude zhotovitel'om vyhotovený záznam v knihe kontrol výťahu, ČÍmje splnená Povinnosť zhotovitel'a podl'a § 16 ods. 2 predmetne1 vyhlášky.

2.2. Opakované ú rad né skúškyzdvíhacieho zariadenial zdvíhac ích za riaden í

opakované úradnéskúškyzdvíhacieho zariadenialzdvíhacích zariadení sú vykonávané v rozsahu a lehovecí a rodiny Slovenskej republiky Ó. 50812009 Z.z.,

tá'ch pod|'a Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
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ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými za,
riadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujúza vyhradené technické zariadenia, a to v závislosti od skupiny a druhu zdvÍhacieho zariadenia/zdvíhacích zaiiadení servisovaného zdvíhacieho zariadenia/servisovaných zdvíhacích zariadenÍ.
Zhotovitel'pre objednávate1a zabezpečí vykonanie opakovanej úradnej skúšky servisovaného zdvíhacieho
zariadenialservisovaných zdvíhacích zariadení nezávislou autorizovanou právnickou osobou, ktorej Pri vYkonaní tejto opakovanej úradnej skúškyposkytne potrebnú súčinnosťa technickú podporu. O vykonaní
opakovaňe.j úiadnej skúškybude medzi zhotovitel'om a objeclnávatel'om spísaný písomný protokol potvrdzujúci vykonanie opakovanej úradnej skúšky.

2.3. odstraňovanie porúch váčšiehorozsahu zdvíhacieho zariadenialzdvíhacích zariadení

poruchy váčšieho rozsahu sú poruchy zdvíhacieho zariadenia, ktoré vznikli v priebehu PrevádzkY zdvíhacieho zariadenia a ktoré prekračujú ramec bežnej prevádzkovej poruchy podl'a bodu 2.3. Medzi PoruchY
váčšieho rozsahu patria najmá, nie však výlučne, také poruchy zdvíhacieho zariadenia, ktoré boli sPÓsobené vandalizmom, nedodižaním podmienok prevádzky a údržbyzdvíhacieho zariadenia, neodborným
zásahom do zdvíhacieho zariadenia, hrubým alebo neobvyklým zaobchádzaním so zdvíhacímzariadením,
opotrebením zdvíhacieho zariadenia, vyššou mocou alebo inou obdobnou udalosťou,
Medzi poruchy váčšieho rozsahu patria aj vady zistené v priebehu odbornej prehliadky, odbornej skúŠky
alebo opakovanej úradnej skúšky zdvíhacieho zariadenia.
odstránenie poruchy váčšieho rozsahu písomne potvrdí zodpovedná osoba objednávatel'a na zákazko,
vom liste - pracovnom dokIade alebo na písomnom protokole zhotovitel'a.

lll. osobitné ustanovenia
3.1, Pracovná doba zhotovitel'a

.

.

servisné služby uvedené v Článku l. a Článku ll. sú zhotovitel'om poskytované (vykonávané) v zásade a prednostne v rámci 1eho pracovnej doby, ak nie je ustanovené inak.
Pracovná doba zhotovite|'a je stanovená nasledovne: pracovné dni od 07:00 hod. do 15:00 hod.

3.2. Pohotovost' zhotovitel'a

.

pohotovosť zhotovitel'a je stanovená nasledovne:

pracovné dni

Sobota

Od 15:00 hod. do 07:00 hod.

Od 00:00 hod. do 24:00 hod.

Nedel'a, štátny sviatok a deň

pracovného pokoia

Od 00:00 hod. do 24:00 hod,

3.3. osobitné ustanovenia o poskytovaní servisných služieb nezahrnutých v paušálnei platbe
. servisné služby uvedené v Článku ll,, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej platbe podl'a zmluvy budú

.

zhotovitel'om poskytované na základe pí§omných, e-mailo\^ich alebo teleíonických požiadaviek (dopytov) objednávatel'a.
Servisné služby uvedené v bodoch 2,1.,2,2, a 2.3. budú zhotovitel'om poskytnuté aŽ na základe objednávatel'om Ódsúhlasenej cenovej ponuky zhotovitel'a, a to v termínoch alebo lehotách uvedených
v telto cenovej ponuke, resp. osobitne dohodnutých zmluvnými stranami; poskytnuíie servisnej sluŽby
bud-e následne'zhotovitel'om objednávatel'ovi fakturované na základe preberacieho protokolu, resp,
zákazkového listu - pracovného dokladu potvrdeného zodpovednou osobou objednávatel'a.

3.4. osobitné ustanovenia o odstraňovaní bežných prevádzkových porúch zdvíhacieho zaria,

denia/zdvíhacích zariadení

.

r

Nástup na odstránenie poruchy zdvíhacieho zariadenia podl'a bodu 1.3. je najneskórdo 8 hodín od
nahláŠenia poruchy objednávatel'om na pohotovostný dispečing zhotovitel'a OT|S LlNE poČÍtaných v
čase pracovnej doby zhotovitel'a; v prípade, ak takáto porucha bude objednávatel'om nahlásená mimo piacovnej doby zhotovitel'a, lehota pre nástup na odstránenie poruchy uvedená v predoŠlejvete
začínaplynúť o 07:00 hod. najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.
V prípade, ak bude objednávatel'požadovať od zhotovitel'a pohotovostný nástup na odstránenie poruchy zdvíhacieho zariadenia pod|'a bodu 1.3. (t.j, mimo stanovenú pracovnú dobu zhotovitel'a), musí
túto božiadavku výslovne uviesť pri nahlasovaní poruchy zdvíhacieho zariadenia na pohotovostný
dispečing zhotovitel'a oTlS LINE; nástup na opravu poruchy zdvihacieho zariadenia je v tomto prípade najnelkór do 8 hodín od nahlásenia poruchy objednávatel'om na pohotovostný dispeČing zhotovitel'a

oTlS Výt'ahy,
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3.5. osobitné ustanovenia o vyprost'ovaní osób uviaznutých/zaseknutých

v kabíne zdvíha-

cieho zariadenia

.

Nástup zhotovitel'a na vyprostrenie/vyslobodenie

osób uviaznutých/zaseknutých v kabíne zdvíhacie-

ho zariadenia v priebehu jeho používania je do 60 minút od nahlásenia požiadavky ob,jednávatel'a na

vyprostrenie osób uviaznutých/zaseknutých v kabíne zdvíhacieho zariadenia na pohotovostný dispečing zhotovitel'a OTlS LlNE.

3,6. Príplatkové položky

.

Servisné služby podl'a bodov 1.3. a 1.9., ktoré boli poskytnuté mimo pracovne,j dobyzhotovitel'a budú
objednávate|'ovi účtovanéaktuálnou hodinovou zúčtovacou sadzbou zhotovitel'a zakaŽdú zaČatúhodinu poskytovania príslušnejservisnej služby (počnúc výjazdom servisného mechanika zhotovitel'a
na servisný zásah) v rámci pohotovosti zhotovitel'a a zakaždéhoservisného mechanika zhotovite|'a
zúčastnenéhona poskytovaní príslušnejservisnej služby v rámci pohotovosti zhotovitel'a, Vrátane
nasledovných príplatkových položiek zakaždúzačatúhodinu poskytovania prísluŠnejservisnej sluŽby (počnúcvýjazdom servisného mechanika zhotovitel'a na servisný zásah) v rámci pohotovosti zhotovite|'a a každéhoservisného mechanika zhotovitel'a zúčastnenéhona poskytovaní prísluŠne.1 servisnej služby v rámci pohotovosti zhotovitel'a:

Príplatok
Výška

príplatku

Pracovné dni od 15:00
hod. do 07:00 hod.
25ok

z aktuálnej hodinovej

zúčtovacej sadzby zhotovite|^
ló

Nedel'a, štátny sviatok a deň

Sobota

oracovného ookoia

50% z aktuálnej hodi-

novej zúčtovacej
sadzbv zhotovitel'a

,100%

z aktuálnej hodinovej
zúčtovacej sadzby zhotovitel'a

3,7, Zmarený výjazd zhotovitel'a

.

zhotovitel'má voči objednávate|'ovi nárok aj na náhradu nákladov zazmarený výjazd servisného mechanika zhotovite|'a na poskytovanie servisne1 služby podl'a bodu 1.3. alebo 1.9,, ktorej pokeba sa po
príchode na miesto poskytnutia servisnej služby ukázala ako neodóvodnená, resp. poskytnutie prÍslušnej servisnej služby nebolo viac potrebné.
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pRíLoHA č. g všeoBEcNÉoBcHoDtvÉ pooMlENKy
pRE sERvls zovíHncícHzeRlRoeruí

l. Platnost' a aplikovatel'nost'
(d'alej ,,Všeobecné obchodné podmienky") upravujú podmienky poskytovania Servisných služieb na Zdvíhacích zariadeniach za ÚČelom
udržiavania ich technického stavu, prevádzkyschopnosti a bezpečnosti.
1.2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú podstatnou, záváznou a neoddelitel'nou súčasťouServisnej
zmluvy uzatvorenej medzi Objednávatel'om a Zhotovitel'om, a to v prípade, ak sú ktejto Servisnej zmluve
priložené (ako príloha) alebo ak na ne Zmluvné strany v texte Servisnej zmluvy rnj'slovne odkazujÚ.
,1
,3. V prípade vzájomnej kolízie jednotlivých ustanovení Všeobecných obchodných podmienok a Servisnej
zmluvy, má prednosť ustanovenie Servisnej zmluvy.

,1

.1. Tieto všeobecnéobchodné podmienky pre servis zdvíhacích zariadení

ll. Definícia niektorých pojmov
2.1

,

pre účelyServisnej zmluvy, jej príloh a jej neskorších dodatkov, majú nasledovné pojmy nasledovný význam:

2.1

.1

2,1

,2

2,1.3
2.1.4
2.1

.5

2.1

.6

2,1.7

,,Kniha kontrol výt'ahu" je kniha, ktorá obsahuje záznamy o Servisných činnostiach a d'alšíchzásahoch
vykonaných na Zdvíhacom zariadení. Za riadne vedenie, kontrolu a dostupnosť Knihy kontrol uýťahu je
zodpovedný objednávatel'. Objednávate|' je povinný pred|ožiť Zhotovite|'ovi Knihu kontrol výťahu na jeho
výzvuza účelomnahliadnutia a tiež vykonania príslušnéhozáznamu.
,,Objednávatel"' 1e íyzická alebo právnická osoba uvedená v Servisnej zmluve, ktore.j Zhotovitel'poskytuje Servisné služby,
,,Servisná zmluva" je Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení uzavretá medzi Objednávatel'om a
Zhotovitel'om podl'a § 536 a nasl. zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník, predmetom ktorej je poskytovanie Servisných služieb na Zdvíhacíchzariadeniach.
,,Servisné služby" sú súborom služieb uvedených a opísaných v Servisne.j zmluve alebo jej prílohe, ktoré poskytule Zhotovitel' Objednávatel'ovi na Zdvíhacíchzariadeniach.
,,Zdvihacie zariadenie".ie výťah alebo zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťoubudovy alebo objektu, pohyblivé schody (eskalátor) a chodník (travolátor), vlastníkom alebo prevádzkovatel'om ktorého je
Objednávatel'.
,,Zhotovitel"' je obchodná spoločnosť OTlS Výťahy, s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 83'l 04 Bratislava
- mestská časťNové Mesto, lČO: 35 683 929, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, Vložka číslo:10405/B.
,,Zmluvné strany" sú Objednávatel' a Zhotovitel',

lll. Cena za poskytovanie Servisných služieb a platobné podmienky

3.1. Cena za poskytovanie Servisných služieb, ktoré sú zahrnuté v paušálnej platbeje uvedená v

Servisne.1

zmluve, resp. jej prílohe a bola stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán. Táto cena za poskytovanie Servisných služieb, ktoré sú zahrnuté v paušálnej platbe je pritom stanovená ako mesačná sadzba za
každý mesiac trvania platnosti a účinnosti Servisnej zmluvy, pričom táto cena bude Zhotovitel'om Objednávatel'ovi fakturovaná pravidelne polročne odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy. Faktúry sú vystavované na konci prvého mesiaca daného kalendárneho polroka.
3.2. Cena za poskytnutie Servisnej služby, ktorá nie je zahrnutá v paušálnej platbe bude stanovená na základe
vzájomnej dohody Zmluvných strán, najmá na základe Oblednávate|'om prijatej/akceptovanej cenove.j ponuky Zhotovitel'a na poskytnutie príslušnej Servisnej služby alebo v závislosti od aktuálnej hodinovej zúčtovacej sadzby Zhotovitel'a. Táto cena bude Zhotovitel'om Objednávatel'ovi fakturovaná samostatnou faktÚrou, podkladom vystavenia ktorej bude zákazkovy list - pracovný doklad Zhotovite|'a, resp. odovzdávací/preberací protokol potvrdený zodpovednou osobou Ob.jednávatel'a, ak Servisná zmluva alebo 1ej príloha
neustanovuje inak.
3.3, prípade, ak je objednávatel'registrovaným platcom pre daň z pridanej hodnoty (má pridelené lČ DPH)
podl'a zákona č.22212004 Z.z, o dani z pridanej hodnoty, uplatní sa postup podl'a § 69 ods. 12 písm. j) tohto zákona a Zhotovitel' okrem náležitostí podl'a § 74 predmetného zákona uvedie do faktúre aj slovnú informáciu ,,prenesenie daňovej povinnosti". Za odvedenie dane z pridanej hodnoty.ie v tomto prípade zod-

Prí|oha č, 3 Všeobecné obchodné podmienky pre servis zdvíhacíchzariadení
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povedný objednávatel'. V prípade, ak Objednávatel' nie je registrovaným platcom pre daň z pridanej hodnoty (nemá pridelené lČ DPH), k cene podl'a bodu 3,1. a 3.2. týchto Všeobecných obchodných podmienok
bude pripočítaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty vo výške stanovenej zákonom o dani z Pridanej hodnoty. V prípade zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty Objednávatel'súhlasí so zmenou sadzbY
dane z pridanej hodnoty.
3.4. Ak zmluva alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, faktúry Zhotovitel'a za poskytovanie Servisných služieb podl'a Servisne.| zmluvy budú Zhotovitel'om vystavované v jednom (1) rovnopise
a následne korešpondenčne zasielané na adresu sídla/miesta podnikania/trvalého pobyíu Objednávatel'a,
pričom splatnosť každej faktúry je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
3.5, V prípade, ak Objednávatel'neuhradí Zhotovitel'om vystavenú faktúru riadne a včas, má Zhotovitel'právo
uplatniť si u objednávatel'a nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za kaŽdý zaČalý
deň omeškania s úhradou danej faktúry a súčasneaj právo na paušálnu náhradu nákladov spo.jených s
uplatnením pohl'adávky podl'a § 369 c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3.6. V prípade, ak Objednávatel'neuhradí Zhotovitel'om vystavenú faktúru riadne a včas, pričom toto omeŠkanie presiahne lehotu šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa splatnosti predmetnej faktúry, je Zhotovitel; oprávnený prerušiťposkytovanie Servisných služieb podl'a Servisnej zmluvy, a to až do Úhrady dlŽnej
sumy. Zhotovitel'Objednávatel'a písomne upozorní na prerušenie poskytovania Servisných sluŽieb s tým,
že poskytovanie Servisných služieb bude Zhotovitel'om fakticky prerušené prr4im dňom kalednárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto upozornenie doručené Objednávatel'oviV prípade, ak si Zhotovitel' uplatní právo na prerušenie poskytovania Servisných služieb podl'a tohto bodu
týchto Všeobecných obchodných podmienok, Zhotovitel'sa tým zbavuje zodpovednosti za prevádzkyschopnosť a bezpečnosť servisovaných Zdvíhacích zariadení a nezodpovedá za akékoI'vek škody na životoch, zdraví a majetku Objednávatel'a alebo tretích osób, ktoré vznikli v dósledku takéhoto preruŠenia poskytovania Servisných služieb.
3.7. po úhrade dlžnej sumy, pre ktorú došlo k prerušeniu poskytovania Servisných služieb postupom podl'a bodu 3.6. týchto Všeobecných obchodných podmienok, dó.jde k obnoveniu poskytovania Servisných sluŽieb,
pričom nevyhnutnou podmienkou pre obnovenie poskytovania Servisných služieb je vykonanie odborných
prehliadok Zhotovitel'om na servisovaných Zdvíhacíchzariadeniach, ktoré budú Ob.jednávatel'ovi účtované
nad rámec paušálnej platby podl'a Servisnej zmluvy alebo je.j prílohy. V prípade, ak Objednávatel'odmietne
vykonanie odborných prehliadok podl'a predoš|ej vety, má sa za to, že Zhotovitel' nie je povinný obnoviť
poskytovanie Servisných služieb.
3.8. V prípade rastu priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky
je Zhotovitel'oprávnený jednostranne zvýšiťcenu za poskytovanie Servisných služieb, ktoré sú zahrnuté v
paušálnej platbe, uvedenú v Servisnej zmluve alebo jej prílohe, a to o medziročný nárast priemernej nominálne,j mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnený Statistickým úradom
Slovenskej republiky. Takto navýšená cena sa bude uplatňovať od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceňo po kaléndárnom mésiaci, v ktorom bolo toto oznámenie zverejnené ŠtatistickYm úradom Slovenskej republiky.
3.9. V prípade, ak je v záhlaví alebo d'alšom texte Servisnej zmluvy na strane objednávatel'a uvedená elektronická adresa pre doručovanie faktúr, je Zhotovitel'oprávnený zasielať Oblednávatel'ovi faktúry vystavené
za poskytovanie Servisných služieb pod|'a Servisnej zmluvy elektronicky, a to na uvedenú elektronickú adresu Objednávatel'a. Faktúra sa v takomto prípade považuje za doručenúdňom jej odoslania na uvedenú
elektronickú adresu Objednávatel'a.

lV, Niektoré povinnosti Zmluvných strán

4.1. Zhotovite|'zodpovedá za riadne a včasnéplnenie svojich závázkov vyplývajúcich zo Servisnej zmluvy za
predpokladu, že mu Objednávatel'bude riadne a včas poskytovať súčinnosťnevyhnutnú na plnenie jeho

závázkov podl'a Servisnej zmluvy, pričom Objednávatel'v tejto súvislosti zabezpečínajmá:
. bezpečnéprístupy do objektov, v ktonj,ch sa nachádzajú servisované zdvíhacie zariadenia v zmysle požiadaviek všeobecne závázných právnych predpisov, najmá nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o mini-

málnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znenÍ,
prístup ku Knihám kontrol servisovaných rnj,ťahov/Zdvíhacích zariadení,
riadne a včasnépotvrdzovanie zákazkových listov - pracovných dokladov zhotovitel'a, resp. preberacích
protokolov,
. riadna a včasná úhrada faktúr vystavených zhotovitel'om titulom servisnej zmluvy.
4.2. Zhotovitel'zodpovedá za škodu, ktorú spósobí Objednávate|'ovi alebo tretej osobe v súvislosti s poskytovaním Servisných služieb podl'a Servisnej zmluvy. Zhotovitel' prehlasuje, že je poistený proti škodám spósobeným pri vrj,kone jeho činnosti a na výzvu predloží Objednávatel'ovi relevantný doklad potvrdzujúci túto

.
.
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skutočnosť. Ak v dósledku činnosti Zhotovitel'a vznikne akákol'vek škoda je Zhotovitel' povinný túto Škodu
bezodklad ne odstrániť.

4.J. objednávatel' je povinný vopred prerokovat' so Zhotovite|'om zamýšl'anú zmenu účeluvyuŽÍvania servisovaného zdvihacieho zariadenia.
V prípade, ak v priebehu poskyinutia Servisnej sIužby bude Zhotovitel'om dodaný náhradný diel, s výnimkou drobných náhradných dielov, Zhotovitel'poskytne Objednávatel'ovi na dodaný náhradný dielzáruku za
akosť v trvaní podl'a cenovej ponuky Zhotovitel'a, inak v trvaní 6 mesiacov, ktorá začínaplynúťdňom potvrdenia zákazkového listu - pracovného dokladu, resp. preberacieho protokolu zodpovednou osobou Ob1ednávatel'a,
4.5.

Zárukaza akosť pod|'a bodu 4.4. týchto Všeobecných obchodných podmienok sa nevzťahuje na vady dodaného náhradného dielu, ktoré boli spósobené prevádzkovým opotrebením, nedodžaním podmienok
prevádzky a údržby,vandalizmom, neobvyklým alebo hrubým používaním,neodborným zásahom, vyŠŠou

mocou alebo inou obdobnou udalosťou, ktorá nebola zapríčinená Zhotovitel'om.
že Servisné služby a akékol'vek d'alšie vrj'kony, zásahy a plnenia sÚvisiace so zabezpečovanímprevádzky a údržbyZdvíhacíchzariadení servisovaných na základe Servisnej
zmluvy budú po dobu platnosti Servisnej zmluvy poskytované (vykonávané) jedine a výlučne Zhotovite|'om, resp. ním poverenými osobami.
4.7. V prípade, ak objednávatel'poruší obmedzenia pod|'a bodu 4,6. týchto Všeobecných obchodných podmienok (lzn. že Objednávatel'umožní tretej osobe vykonať akýkol'vek zásah na servisovanom Zdvíhacom zariadení), považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie Servisnej zmluvy, priČom Zhotovitel'je v takomto prípade oprávnený odstúpiťod Servrsnej zmluvy a súčasneje oprávnený uplatniť si voČi Objednávatel'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo v\i,ške 12-násobku mesačnej sadzby ceny za poskytovanie Servisných služieb (bez DPH), ktoré sú zahrnuté v paušálnej platbe, ktorá je uvedená v Servisnej zmluve alebo
jej prílohe. V prípade uvedeného porušenia, má táto skutočnosť za následok aj automatické prerušenie
poskytovania Servisných služieb Zhotovitel'om na príslušnom Zdvíhacom zariadení a Zhotovitel'a zbavuje
zodpovednosti za prevádzkyschopnosť a bezpečnosť príslušnéhoservisovaného Zdvíhacieho zariadenia a
Zhotovitel'tak nezodpovedá za akékol'vek škody na životoch, zdraví a majetku Objednávatel'a alebo tretích
osób, ktoró vznikli v dósledku tohto porušenia. Nevyhnutnou podmienkou pre následné obnovenie poskytovania Servisných služieb je vykonanie opakovanej úradne.j skúšky na príslušnom servisovanom Zdvihacom zariadení Zhotovitel'om. V prípade, ak Objednávatel'odmietne vykonanie opakovanej Úradne.j skúšky
podl'a predošlej vety, má sa za to, že Zhotovitel'nie je povinný obnoviť poskytovanie Servisných služieb.
4.6. Zmluvné strany sa \^r,slovne dohodli,

V. Trvanie a ukončenie Servisnej zmluvy

. Ak nie je Servisnou

zmluvou ustanovené inak, uzatvára sa Servisná zmluva na dobu určitú,a to na dobu
72 mesiacov počnúcdňom jej účinnosti.
5.2. Ak nie je Servisnou zmluvou ustanovené inak, po uplynutí doby, na ktorú bola Servisná zmluva uzatvorená
sa platnosť a účinnosťServisnej zmluvy automaticky prolongulú o dobu d'alších 72 mesiacov, a to aj opakovane, ibaže niektorá zo Zmluvných strán najneskór 90 kalendárnych dní pred uplynutím doby na ktorú
bola Servisná zmluva uzatvorená, písomne oznámi druhej Zmluvnej strane, že trvá na ukončení Servisnej
zmluvy. V takomto prípade sa Servisná zmluva ukončuje uplynutím posledného dňa doby, na ktorú bola
uzatvorená.
5.3. Servisná zmluva móže byť ukončená:
a) písomnou dohodou Zmluvných strán,

5.,1

b)

c)

výpoved'ou,

odstúpením.

5.4. Servisná zmluva móže byť ukončená vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán. V prípade, ak Ob-

jednávatel' navrhne Zhotovitel'ovi ukončenie Servisnej zmluvy pred uplynutím doby, na ktorú bola Servisná
zmluva uzatvorená,je Zhotovitel'oprávnený podmieniť prijatie takéhoto návrhu úhradou odplaty vo výške
násobku mesačne1 sadzby ceny za poskyiovanie Servisných služieb, ktoré sú zahrnuté v paušálnej platbe,
ktorá je uvedená v Servisnej zmluve alebo jej prílohe a počtu mesiacov zostávajúcich do uplynutia doby,
na ktorú bola Servisná zmluva uzatvorená alebo úhradou ine.j obdobnej odplaty požadovanej Zhotovite|'om.

5.5. Objednávate|' je oprávnený Servisnú zmluvu písomne vypovedať s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá

začínaplynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola

výpoved'doručená Zhotovitel'ovi, a to len z nasledovných dóvodov:
a) Objednávatel' je iba nálomcom alebo prevádzkovatel'om objektu, v ktorom sa servisované Zdvíhacie
zariadenia nachádzajú, pričom Objednávatel'preukáže Zhotovitel'ovi, že došlo k ukončeniu ná.jomnej
zmluvy, resp. ine] obdobne1 zmluvy s vlastníkom tohto objektu,
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Objednávate|' preukáže Zhotovite|'ovi uzavretie zmluvy, predmetom ktorej je komplexná výmena, rekonštrukcia alebo modernizácia servisovaných Zdvíhacích zariadení s iným sublektom než Zhotovitel'om,

5.6. Objednávatel' je oprávnený odstúpiťod Servisnej zmluvy v prípade jej podstatného porušenia Zhotovite-

za ktoré sa na tieto účelyrozumie opakované riadne preukázané nedodžanie povinnosti Zhotovitel'a
podl'a Servisnej zmluvy, pričom Zhotovitel' bol v telto súvislosti na odstúpenie od Servisnej zmluvy Objednávatel'om vopred písomne upozornený.

|'om,

5.7. Zhotovitel' je oprávnený odstúpiť od Servisne.| zmluvy v prípade jej podstatného porušenia Objednávate|'om,

za ktoré sa na tieto účelyrozumie:

a) porušenie obmedzenia podl'a bodu 4.6. týchto Všeobecných obchodných podmienok,
b) omeškanie Objednávatel'a s úhradou faktúry vystavenej Zhotovitel'om podl'a Servisnej zmluvy o

viac
ako 60 dní odo dňa je.j sp|atnosti,
c) odmietnutie poskytnutia Servisných služieb Zhotovitel'om, účelomktonich je odstránenie vád Zdvíhacieho zariadenia, ktoré bránia jeho riadnej a bezpečnej prevádzke.
5.8. Odstúpenie od Servisnej zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručenédruhej Zmluvne1 strane na
adresu jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska.
5.9. Odstúpenie od Servisnej zmluvy je účinnédňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. V prípade
odstúpenia od Servisnej zmluvy sa Servisná zmluva zrušuje k okamihu, ked'odstúpenie od Servisnej
zmluvy nadobudlo účinnosť.Odstúpenímod Servisnej zmluvy nie je dotknutý nárok Zmluvnej strany na
náhradu spósobnej škody a rovnako ani nárok na zmluvnú pokutu a úroky z omeškania pod|'a Servisnej
zmluvy alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok.
5.10.V prípade, ak je Servisná zmluva súčasťouzmlúv súvisiacich so správou bytového domu vykonávanou
podl'a zákona NR SR č. 18211993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a dójde k ukončeniu
správy bytového domu, tak dňom ukončenia správy bytového domu prechádzajú všetky práva a povinnosti
Objednávatel'a vyplýva.lúce zo Servisnej zmluvy na nového správcu bytového domu alebo na spoločenstvo
vlastníkov bytov a nebyto\^i,ch priestorov v bytovom dome. Objednávatel'sa zavázuje Zhotovitel'a bezodkladne písomne informovať o zmene správy bytového domu.
Vl. Zasielanie obchodných informácií, obchodných ponúk a newslettrov
Objednávate|'podpisom Servisnej zmluvy udel'uje Zhotovitel'ovi výslovný súhlas k tomu, aby Zhotovite|' po
dobu platnosti Servisnej zmluvy spracovával v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EU) 20161679 z27.04,2016 o ochrane íyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom
pohybe takýchto údajov, ktonj,m sa zrušu.le smernica 95/46/ES (všeobecné nariadente o ochrane údajov) a
zákona č,1812018Z,z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektonich zákonov osobné údaje íyzických osób, prostredníctvom ktonj,ch sa Objednávatel'zúčastňuje na uzavretí alebo plnení Servisnej
zmluvy (v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo),a to pre účelyzasielania aktuálnych obchodných informácií, obchodných ponúk a newslettrov Zhotovitel'a. Objednávatel' je oprávnený takto udelený súhlas kedykol'vek v priebehu platnosti Servisnej zmluvy písomne alebo ústne odvolať.
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