
ZMLUVA O DlELO
Číslo: ZOD/1 91/2019/BVS

na základný servis zdvíhacieho zanadenia v budove Bojnická 6, Bratislava
(dalej len zmluva‘)

uzatvorená podľa ustanovení 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník)

Článok I
ZMLU VNĚ STRANY

I. OBJEDNÁVATEĽ: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, as.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zástupca zodpovedný vo veciach zmluvných:
Mgr. Martin Michel‘ — poverený riadením technického úseku
Zástupca zodpovedný vo veciach technických:
Mgr. Dominik Juhász vedúci oddelenia správy majetku
Jaroslav Fránik — referent vo veciach technických
IČO: 35 850 370
iČ DPH: SK2020263432

(ďalej len „Objednávateí‘)

2. ZHOTOVITEĽ: PROFI Výťahy, s. r. o.
Drieňová 34, Bratislava - mestská čast‘ Ružinov 821 02
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Jenčo - konateľ
ičo: 47519045
iČ DPH: SK2023925123

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 94034/B

(ďalej len ‚Zhotovitel“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
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Článok2
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel‘ bude na zanadeniach uvedených v Prílohe č.i tejto zmluvy, vykonávať v rámci

„paušálnej platby“ tieto činnosti, ktorých presná špecifikácia je uvedená v Prílohe Č. 2 tejto

zmluvy:

a) Pravidelná preventívna údržba

- prevádzková prehliadka zariadenia,

- mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobou,

- kontrola nastavenia a jeho zriadenie,

- čistenie zariadení od prevádzkových nečistót,

- likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia.

Pomocný materiál pre vykonávanie hore uvedených činnosti ako mazadlá a čistiace

prostriedky sú zahrnuté v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená ZhotoviteVom v súlade

so zákonom Č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

b) Odborné prehliadky zariadenĺ

Zhotovitel sa zavázuje vykonať v súlade s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych ved

a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,

zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa

považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len

‚vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) a normou STN 27 4002 v term ínoch stanovených touto

vyhláškou a normou odborné prehliadky zariadení.

Výsledky z odborných prehliadok sa zavázuje Zhotovitel‘ predložit‘ bez meškania

Objednávatefovi. V prípade zistenia závažných príčin, ktoré majú negatívny dopad na

bezpečnú prevádzku zariadenia alebo zariadení, Zhotovitel‘ predloží Objednávateľovi návrh

na odstránenie zistených nedostatkov (oprava alebo modernizácia) k zaisteniu bezpečnej

prevádzky zariadenia. V prípade zistenia bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva (najmä

ohrozenia života a zdravia) Zhotovitel‘ bezodkladne oznámi Objednávatel‘ovi túto skutočnosť

a príjme primerané opatrenia na zabránenie bezprostredrie hroziacej ujmy.

c) Nonstop 24 hodinová služba

Zhotovitel‘ poskytne Objednávateľovi 24 hodinový (non stop) telefonický kontakt so

servisným mechanikom v prípade vzniku akejkol‘vek neštandardnej situácie na zariadení na

zabezpečenie vyslobodenia uviaznutých osób alebo spojazdnenia zari adenia.

2. Hore uvedené činnosti bude Zhotovitel‘ vykonávať s odbornou starostlivosťou v zmysle

platných predpisov tak, aby svojou činnosťou neporušil zákony a všeobecne záväzné právne

predpisy platné v SR a aby Objednávatefovi nespósobi) žiadnu ujmu.
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Článok 3
REŽIM PLNENIA

1. Režim plnenia a rozsah vykonávaných prác je daný STN 27 4002 a vyhláškou Č. 508/2009 Z.
z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

2. Pracovná doba Zhotoviteľa je v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod. v rámci pracovných dní
(pondelok až piatok, s výnimkou sviatku pripadajúceho na tento deň) a v tomto čase bude
Zhotoviteľ vykonávať činnosti podľa Článku 2, okrem služby Nonstop 24 hodinová služba“
podľa Článku 2, bodu 1. písm. c) tejto zmluvy.

3. Mimo pracovnej doby Zhotovitel‘a Zhotoviteľ zabezpečuje pohotovostný režim pre prípad
vyslobodenia uviaznutých osób alebo odstránenia vzniknutej vady - „Nonstop 24 hodinová
služba‘ podl‘a Článku 2, bodu 1. písm. c) tejto zmluvy a úkony prijatia pnmeraných opatrení
na zabránenie bezprostredne hroziacej ujmy pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve
(najmá ohrozenia života a zdravia) podľa Článku 2, bodu 1. písm. b) tejto zmluvy.

4. Nástup na vyslobodenie uviaznutých osób v rámci „Nonstop 24 hodinová služba‘ podia
Článku 2, bodu 1. písm. c) tejto zmluvy je najneskór do 60 minút od nahlásenia
Objednávatel‘om bez ohtadu na čas ohlásenia. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ
je povinný nastúpiť na vyslobodenie uviaznutých osób do 60 minút od nahlásenia
Objednávateľom bez ohľadu na deň a 24 hodín denne.

5. Nástup na odstránenie poruchy zariadenia: ak dájde k nahláseniu poruchy pred 12:00 hod.
pracovného dňa, nástup na odstránenie poruchy zariadenia prebehne bezodkladne ešte v
daný pracovný deň. Ak dójde k nahláseniu poruchy po 12:00 hod. pracovného dňa, nástup
na odstránenie poruchy zariadenia prebehne najneskór o 9:00 nasledujúceho pracovného
dňa.

6. V prípade, že porucha bude nahlásená Objednávateľom v piatok alebo v deň pred
sviatkom po 12:00 hod, nástup na odstránenie poruchy zo strany Zhotoviteľa bude
zabezpečený v najbližši pracovný deň, pokiaľ sa obidve zmluvné strany nedohodnú inak.
Uvedené neplatí pre prípad vyslobodenia osoby uviaznutej vo výťahu v rámci služby
„Nonstop 24 hodinová služba“ podľa Článku 2, bodu 1. písm. c) tejto zmluvy a úkony prijatia
primeraných opatrení na zabránenie bezprostredne hroziacej ujmy pri bezprostredne
hroziacom nebezpečenstve (najmä ohrozenia života a zdravia) podta Článku 2, bodu 1.
písm. b) tejto zmluvy.

7. V prípade, že prevádzkovú poruchu nie je možné odstránit ihneď, Zhotovitel‘ po zistení
príčiny a zistení termínu dodávky náhradných dielov dohodne s Qbjednávatel‘om termín
vykonania opravy.

8. Kontaktnou osobou za i
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9. Objednávateľ bude poruchy nahlasovať na:

Článok 4
CENA

1. Cena za výkon Činnosti tejto zmluvy („paušálna platba“) je uvedená v Prílohe či tejto

zmluvy. Celková fakturovaná suma zo strany Zhotoviteľa za plnenia podľa tejto zmluvy nesmie

prekročiť finanČný limit zakotvený v Článku 7, bode 3 tejto zmluvy.

2. Pri prácach vykonaných nad rámec „paušálnej platby“ bude Zhotovitef postupovat‘

nasledovne:

a) pri prácach a opravách malého rozsahu do 200,00 EUR (slovom dvesto eur) bez DPH

budú realizované výkony fakturované na základe pracovného výkazu, podpísaného

Objednávateľovým zástupcom zod povedným vo veciach technických,

b) pri prácach a opravách väčšieho rozsahu rad 200,00 EUR (slovom dvesto eur) bez

DPH Zhotovitel‘ predloží Objednávateľovi cenovú ponuku. Zhotovitel‘ vykoná práce až po

potvrdení cenovej ponuky zodpovedným zástupcom Objednávatei‘a formou písomnej

objednávky. Vykonané práce protokolárne prevezme Objednávateľov zástupca

zodpovedný vo veciach technických.

3. Hodinová zúčtovacia sadzba (ďalej len „HZS“) za práce a opravy nad rámec „paušálnej

platby“ bude Zhotoviteľom fakturovaná v týchto prípadoch:

a) v záručnej dobe:
‘ vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia treťou osobou,

) vykonanie prác a opráv po neodbornej manipulácii so zariadenim (násilné otváranie

šachtových alebo kabfnových dverí, pretlaČenie privolávacích gombfkov a pod.),

‘ vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariaciení, vandalizmom a pod.,

b) v pozáručnej dobe:
)‘ vykonanie prác a opráv po zásahu do zariadenia treťou osobou,

vykonanie prác a opráv po neodbornej manipulácii so zariadením,

> vykonanie prác a opráv po úmyselnom poškodení zariadení, vandalizmom a pod.,

vykonanie ostatných prác a opráv podľa požiadavky Objednávatel‘a.

4. HZS (práce a opravy nad rámec „paušálnej platby“) je dohodnutá vo výške

18,00 EUR (slovom osemnást‘ eur) bez DPH I hod. na I osobu v pracovnej dobe

Zhotoviteľa.

5. Pri opravách a prácach mimo pracovnej doby Zhotoviteľa bude Zhotoviteľ k HZS úČtovať

tieto príplatky:
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- mimo pracovnej doby Zhotoviteľa v pracovných dňoch: 20,00 EUR (slovom dvadsať eur)

bez DPH I hod. na I osobu,
- mimo pracovnej doby Zhotoviteľa v sobotu, nedeľu a sviatok: 20,00 EUR (slovom

dvadsať eur) bez DPH I hod. na I osobu.

6. Doprava bude účtovaná paušálne vo výške 10,00 EUR (slovom desať eur) bez DPH za
jeden výjazd počas pracovnej i mimopracovnej doby Zhotoviteľa. V prípade potreby dopravy
spósobenej konaním Zhotoviteľa (napr. odstránenie vád údržby) abbo spósobenej
zavinením Zhotoviteľa, Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať sumu za dopravu.

Čiánok 5
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávatel‘ uhradí cenu podia tejto zmluvy, na základe faktúr (daňových dokladov)
vystavených Zhotoviteľom.

2. K cenám Zhotoviteľa bude uplatnený režim DPH podľa právnych predpisov platných v čase
zdaniteľného plnenia.

3. Faktúry za „paušálnu platbu“ - práce podl‘a Článku 2 tejto zmluvy bude Zhotovitel‘
vystavovať pravidelne mesačne, začínajúc mesiacom plnenia predmetu zmluvy. Zhotoviteľ
vystaví a doručí faktúru do pätnástich (15) dní od skončenia fakturovaného obdobia do
podateľne v sídle Objednávateľa.

4. Faktúry za všetky vykonané práce nad rámec „paušálnej platby“ je Zhotoviteľ povinný
vystavit‘ a doručiť do pätnástich (15) dní od podpisu prevzatia prác zo strany Objednávateľa
do podatel‘ne v sídle Objednávateľa.

5. Všetky vystavené faktúry budú mat‘ splatnost‘ tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry do
podateľne v sídle Objednávateľa.

6. Každá faktúra musí byt‘ vystavená v súlade so zákonom Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé
druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74, písmeno f) tohto zákona.
Príbohou k faktúre bude podpísaný pracovný výkaz resp. preberací protokol podpísaný
oboma zmluvriými stranami a za stranu Objednávateľa ho podpíše zástupca zodpovedný vo
veciach technických. Vo faktúre bude uvedené Číslo objednávky Objednávateľa alebo bude
pribožená príloha tvorená z potvrdenej kópie objednávky zaslanej Objednávateľom. V prípade
že faktúra nebude obsahovat‘ všetky náležitosti a pribohy je Objednávatel‘ oprávnený vrátiť
faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo dopinenie. V takom prípade sa zastaví plynutie
lehoty splatnosti faktúry a nová lehota začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry do
podatel‘ne v sídle Objednávateľa.

7. V prípade oneskorenia úhrady faktúr zo strany Objednávateľa má Zhotovitel‘ právo uplatniť si
u Objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dižnej Čiastky za každý deň
omeškania.

B. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotovitel‘ bude v omeškaní s plnením predmetu
zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmiuvnej pokuty
vo výške 0,05 % z ceny za dielo, s plnenim ktorého je Zhotovitel‘ v omeškaní, za každý aj
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začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodH, že ak Zhotovitel‘ bude v omeškaní s
nástupom na vyslobodenie uviaznutých osób v rámci služby ‚Nonstop 24 hodinová služba‘
podľa Článku 2, bodu 1. písm. c) tejto zmluvy vspojení s Článkom 3. ods. 4, má
Objednávateľ právo uplatníť si u Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
50,00 EUR (slovom päťdesiat eur) ‚ za každú čo i len začatú hodinu omeškania.

9. V prípade rastu inflácie má Zhotovitel‘ právo upraviť cenu predmetu tejto zmluvy indexom
inflácie stanoveným a zverejneným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za uplynulý
rok. Zhotoviteľ je povinný písomne informovat‘ Objednávateľa o zvýšení ceny predmetu
zmluvy. Takto zmenená cena bude platiť od nasledujúceho mesiaca po písomnom oznámení
Zhotovitefa o zvýšení ceny predmetu zmluvy. K prvej úprave ceny možno pristúpiť, až po
uplynutí jedného roka od platnosti tejto zmluvy.

Článok 6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v Čase jeho odovzdania Objednávateľovi;
ObjednávateF je oprávnený dielo, ktoré má vady, neprevziat‘. Za vady zistené po odovzdaní
diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boll spósobené porušením jeho povinností.

2. Záručná doba dlela je dvacisaťštyri (24) mesiacov a zač!na plynút‘ dňom odovzdania dieia
Objednávateľovi.

3. Pre prípad oprávnenej vady dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovat‘
a povinnost‘ Zhotovitel‘a poskytnúť bezodplatné odstránenie vady. Zhotovitel‘ sa zaväzuje
prípadné vady diela odstrániť na vlastně náklady bez zbytočného odkladu alebo v dohodnutej
dobe po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľa.

4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávatel‘ povinný písomne
uplatniť bezodkladne po zistení vady diela.

5. Záruka na opravy sa nevzťahuje na vady spósobené neodborným používaním zariadenia,
alebo nedodržaním prevádzkových predpisov a vplyvom násilného alebo úmyselného
poškodenia (vandalizmus).

Článok 7
PLATNOSt ZMLUVY

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení 47a zákona č.
40/1964 Zb. ObČiansky zákonnfk v znení neskoršĺch predpisov v spojení s 5a ods. 1
zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť od 01.10.2019.
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3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2024 alebo do vyčerpania finančného limitu ve
výške 16.000,00 EUR bez DPH (slovom šestnásťtisíc eur) podfa toho, ktorá skutočnosť
nastane skór. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať celý finančný limit.

Článok 8
UKONČENIE ZMLUVY

1. Pred uplynutím dohodnutého termínu je zmluvu možné ukončíť:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán; zmluva v tomto prípade zaniká dňom určeným

v dohode o skončení zmluvy.,
b) písemným odstúpením Zmluvnej strany od tejto Zmluvy podľa podmienok stanovených

nizsie.
c) písomným odstúpením Objednávatefa od zmluvy ak:

i. je Zhotoviteľ v omeškaní s poskytovaním príslušnej činnosti podľa tejto Zmluvy,
najmä v prípacle činnosti podía Článku 3, bodu 4. tejto zmluvy o viac ako 4 hodiny
a v prípade činnosti podl‘a Článku 3, bodu 5. tejto zmluvy o viac ako 24 hodín;

Ii. pinenie poskytnuté Zhotovitel‘om má opakovane (najmenej trikrát) vady, ktoré
nemajú charakter drobných vád a za které preukázateľné zodpoveclá Zhotoviteľ;

iii. Zhotoviteľ opakovane (najmenej dvakrát) podstatne porušil inú svoju povinnost‘ ze
Zmluvy a súčasne Zhotovitel‘ neodstránil dósledky porušenia ani v lehote pátnástich
(15) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na
odstránenie dĎsledkov porušenia Zhotoviteľovi.

d) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dčvodu. Zmluva v tomto
prípade skončí uplynutím 3 mesiacov od doručenia písomného oznámenia o odstúpení
Zhotoviteľovi.

e) Odstúpením Od Zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej zmluvnej strany na zaplatenie
úroku z omeškania, zmluvnej pokuty ani právo na náhradu škody.

Článok 9
OSTATNĚ DOJEDNANIA

1. Práva a povinnosti z tejto zmluvy nemčžu byt‘ prevedené na tretiu osobu bez súhlasu
zmluvného partnera. V pr(pade, že Zhotovitel‘ zamýšľa poskytovať činnosti podľa tejto
Zmluvy prostredníctvom tretej osoby, je povinný si vyžiadať od Objednávateľa jeho
predchádzajúci písemný súhlas s takýmto použitím a zapojením tretej osoby do
poskytovania plnenia v zmysle tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP) svojich
pracovníkov, resp. pracovníkov subdodávateľa a všetkých osčb podiel‘ajúcich sa na plnení
predmetu zmluvy ako i za všetky škody spósobené týmito pracovníkmi, resp. osobami.
Zhotovitel‘ dva (2) dni pred začatím prác oznámí termín účasti pracovníkov na školeni BOZP
a požiarnej ochrany (ďalej len „PO‘) spolu so zoznamom všetkých pracovníkov a osób
podieľajúcich sa na plnení predmetu zmluvy zástupcovi zodpovednému vo veciach
technických Objednávateľa. Školenie vykoná Zhotoviteľ, ktorý odevzdá Objednávateľovi do
dvoch (2) pracovných dní odo dňa konania školenía a súčasne pred vykonaním diela
potvrdenie o vykonaní predmetného školenia spolu se zoznamom osób uvedenom v
predchádzajúcej vete tohto odseku zmluvy.
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3. Zhotovitel‘ je povinný dodržiavat‘ ustanovenia všetkých právnych predpisov platných a

účinných na území Slovenskej republiky týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci ako aj ochrany pred požiarmi s cieíom predchádzať pracovným úrazom, prevádzkovým
nehodám, haváriám, požiarom ako aj mým mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a ochrany pre požiarmi. Jedná sa najmš o dodržiavanie ustanovení
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnerď
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP‘), následne
všetkých súvisiacich právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky
ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády, technické normy a podobne. Na úseku ochrany
precl požiarmi je Zhotoviteľ povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č.
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

4. Zhotoviteľ vybaví všetkých svojich zamestnancov alebo osoby, ktoré sú s ním v mom ako
zamestnaneckom pomere a vykonávajú činnosti súvisiace s plnením predmetu zmluvy na
strane Zhotoviteľa príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami tak, ako to
uklaclajú ustanovenia 6 odsek 2 písmeno a), b) a c) Zákona o BOZP a nariadenie vlády č.
395/2006 Z. z. o mimoriadnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov. Ak činnosti vykonáva Zhotovitel‘ ako osoba sám, je
povinný si všetky tieto prostriedky zabezpečiť sám pre seba na vlastně náklady.

5. Pred začatím výkonu prác sú všetci zamestnanci Zhotoviteía povinní zúčastnit‘ sa v súlade s
ustanovením 6 odsek 7 Zákona o BOZP oboznámenia sa so základnými zásadami
bezpečnosti práce a správania sa na pracoviskách a v objektoch Objednávateľa. Predmetné
oboznámenie vrátane spracovania dokumentácie vykoná oddelenie BOZP a PO
Objednávatel‘a.

6. Objednávatel‘ sa zavázuje, že Zhotoviteľovi bude poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
jeho závázkov podľa tejto zmluvy, t.j. zavázuje sa zabezpečiť pre Zhotoviteľa potrebné
vstupné povolenia a zaistí mu prístup k daným zariadeniam.

Článok 10
VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vále
povinnej zmluvnej strany, ani ich nemůžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich
povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku
alebo jej následky odvrátila atebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku závázku túto
prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

2. V prípade, keď niektorá zmluvná strana zistí, že z důvodu vyššej moci je znemožnená
realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane.
Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností
a jeho možných dásledkoch pre realizáciu diela.

3. V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch (2) mesiacov od vyskytnutia
sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú
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zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene za dielo a času plnenia.
V prípade, že nedójde k dohode v lehote desiatich (10) pracovných dní odo dňa iniciovania
dohody jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, má
právo odstúpiť od zmluvy. Učinky odstúpenia nastanú dňom doručenia pIsomného oznámenia
druhej zmluvnej strane.

Článok 11
DORUČOVANIE

Všetky oznámenia a žiadosti podl‘a zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou príslušnej zmluvnej strane.

2. Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
momentom odovzdania na príslušnej adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom) oprávneným zástupcom zmluvnej strany
alebo
uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania
doporučenou poštou).

3. Oznámenia, žadosti a dokumenty doručené zmluvnej strane v daný pracovný deň v čase
mimo bežnej pracovnej doby (7:30 hod. až 16:00 hod.) budú vždy považované za doručené
nasledujúci pracovný deň.

4. Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť zmluvnej strane doručené, budú pokiaľ
zmluvná strana neoznámila druhej zmluvnej strane ině kontaktné údaje písomným oznámením
minimálne desať (10) pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované výlučne na
nasledovnú adresu:

Zhotovšteľ: PROFI Výťahy s.r.o.
adresa: Drieňová 34, 821 02
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Jaroslav Jenčo, konateľ
vo veciach technických do rúk: p. Ľudovít Rakai

Objednávatel‘: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk: Mgr. Martin Micheľ, poverený riadením technického úseku
vo veciach technických do rúk: Mgr. Dominik Juhász, vedúci oddelenia správy

majetku

a to proti podpisu oprávnenej osoby.

5. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú vždy vyhotovené v
slovenskom jazyku.
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Článok 12

DÓVERNOSt INFORMÁCI Í A MLČANLIVOSŤ

Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dóverných informácií spösobomobvyklým pre utajovanie takýchto döverných informácii, ak nie je výslovne dohodnuté inak.Táto povinnosť platí bez ohl‘adu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany súpovinné zaistiť utajenie dóverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako ajmých spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie bolí poskytnuté.

2. Za dóverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky,dokumenty alebo akékol‘vek mé informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa týkajú zmluvy a jej plnenia (najmä zmluva, infomiácie o právach a povinnostiachzmluvných sirén),
b) ktoré, sa týkajú zmluvnej strany (najmé informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskychvýsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jejmajetku, aktívach a pasívach, pohl‘adávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom aprogramovom vybaveni, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikatelské stratégie aplány, iriformácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselriého alebo méhoduševného vlastnĺctva) a všetky ďalšie informácie o zmluvnej strane,
c) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,
d) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými naúzemí Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo,bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),
e) ktoré bolí poskytnuté zmluvnej strane a/alebo získané zmluvnou stranou prednadobudnutím platnosti a účinnosti zmluvy, pokiaľ sa týkajú jej predmetu alebo obsahu,f) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako “důvemé“ alebo mým obdobnýmoznačením.

3. Důverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkolvek mýmspůsobom získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo vakejkoľvek súvislosti so zmluvou můžu byť použité výiučne na účely plnenia predmetu zmluvya v súlade s predpmsmi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sazavázujú dóverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené,spr(stupnené alebo akýmkol‘vek mým spůsobom získané zmluvnými stranami na základezmluvy udržiavat‘ v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivost‘ a chráníť ich predzneužitím, poškodením, zničením, znehodnotenĺm, stratou a odcudzením, a to i po ukončeníplatnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúcehopisomného súhlasu druhej zmluvnej strany důverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť,sprístupnit‘, zverejnit‘, publikovat‘, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než ria účely plneniapredmetu zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti zmluvy, s výnimkou prípaclu ichposkytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámena a/alebo sprístupnenia odbornýmporadcom zmluvnej strany (vrátarie právnych, účtovných, daňových a mých poradcov aleboaudítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebouloženou platnými právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať mlčanlivost‘ na základepísomnej dohody So zmluvnou stranou.

4. Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o důverných informáciách sa nevztahujena informácie, ktoré:
a) boji zverejnené už pred podpisom zmluvy, čo musí byt‘ preukázateľné na základeposkytnutých podkladov, ktoré túto skutočnost‘ dokazujú,
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b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z mého důvodu ako z důvodu
porušenia povinností podľa zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých
podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,

c) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi,
rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo mého oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v
tomto prípade zmluvná Strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí
druhej zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením
týchto infomiácií,

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a
ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

5. Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohľadne důvernej informácie poskytnutej
druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o
vlastnej dóvernej informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom
oclbornej starostlivosti. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zabezpečiť s využitím technických,
organizačných a administratívnych prostriedkov potrebné opatrenia za účelom zamedzenia
úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dóvernej
informácie a je povinná viesť dóverné informácie oddelene od dóverných informácii získaných
od akejkoľvek tretej osoby.

6. Povinnosť mlčanlivosti zmluvných strán ohl‘adne důverných mnformácií podia zmluvy trvá aj po
skončení zmluvy. Táto povinnosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán.

7. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dóverných informácií niektorou zmluvnou
stranou dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení 53 a
nasl. Obchodného zákonnika; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na
náhradu škody. Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa tohto článku Zmluvy má
poškodená strana nárok na zaplatenme zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR. Zaplatením
zmluvnej pokuty ostáva právo na náhradu škody nedotknuté.

8. „Osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identitikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné
číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú
špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu
identitu tejto fyzickej osoby. Pokiaľ jedna zmluvná strana zdiel‘a akékol‘vek osobné údaje s
druhou zmiuvnou stranou, táto druhá zmluvná strana je povinná tieto osobné údaje spracovať
v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane Všeobecného nanadenia na ochranu
osobných údajov (Nariadenia EU Č. 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)), zákonmi,
nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je
povinná zabezpečit‘, aby holi vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie
bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokiaľ sa
osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre neoprávnenú osobu a!ebo ich
takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť dotknutú
zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súČinnosti s dotknutoi
zmluvnou stranou pri výkone akýchkoľvek opatrení s cieľom zmierniť následky straty alebo
neoprávneného prístupu k osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana
povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia,
obchodní partnen a subdodávatelia konali v sůlade s týmto ustanovením pri každom
spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčasťou zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní v
prípade, ak sa na zmluvnú stranu vzťahujú povinnosti v zmysle GDPR.
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9. Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa, aby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu Zmluvy
spracovával osobné údaje osób súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy v nevyhnutnom
rozsahu. Spracovanie osobných údajov Zhotoviteľom móže byť uskutočňované výluČne za
účelom plnenia aktivít a úloh podľa Zmluvy, pričom okrem zákonných povinností vzťahujúcich
sa na spracovanie osobných údajov sa pine apiikujú povinnosti zachovávania mičanlivosti
o Dóverných informáciách. Zhotoviteľ je oprávnený spracovávať osobné údaje len počas
realizácie predmetu Zmluvy a okamžite po jej zániku akékoľvek osobné údaje, ktoré v tejto
súvislosti spracoval, sa zaväzuje bezodkladne zlikvidovať.

10. Zhotovitel‘ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výslovný sůhlas so spracúvaním
osobných údajov každej fyzickej osoby, ktorú Zhotovitel‘ poverii poskytovaním Služieb podľa
Zmluvy, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmá v rozsahu: meno, priezvisko,
útvar alebo pracovně zaradenie, adresa pre doručovanie písomností/zásielok,
telefónne/mobilné číslo, e-mailová adresa, podpis a ďalšie údaje, ktoré Zhotovitel‘ poskytol
alebo poskytne Objednávateľovi v súvistosti s poskytovaním Služieb. Súhlas S poskytnutím
a spracúvaním osobných údajov Zhotovitel‘ udeľuje Objednávateľovi pre účely (i) komunikácie
pri/v rámci alebo za účelom poskytovania Služieb, (ii) výkonu práv a plnenia povinností zo
Zmluvy, (iii) vedenia evidencie Objednávateľom, (iv) spracovania osobných údajov
v akomkol‘vek informačnom systéme Objednávatel‘a alebo v písomnej podobe alebo (v)
stanovené podľa všeobecne závázných právnych predpisov.

11. Objednávatel‘ ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje Zhotovitel‘a, že jeho
osobně údaje, resp. osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osób podľa
tejto zmluvy ako dotknutých osób, spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, telefónne
číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy. Osobné údaje štatutárneho orgánu
Zhotovitel‘a Objednávatel‘ spracúva na právnom základe plnenia zmluvy (článok 6 ods. I
písm. b) GDPR) a jeho kontaktných osób na základe oprávneného záujmu na riadnom a
včasnom plnení tejto zmluvy (článok 6 ods. I písm. f) GDPR). Dané osobné údaje budú
spracúvané a uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby
na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani
automatizovanému rozhodovaniu. Objednávateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej
krajiny ani medzinárodnej organizácii. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u
objednávatel‘a majú tieto dotknuté osoby právo: (i) žiadať o prístup k svojim osobným údajom
a o opravu, vymazanie alebo obmecizenie spracúvania svojich osobných údajov; (ii) namietať
spracúvanie svojich osobných údajov; (iii) na prenosnost osobných údajov; (iv) podať návrh
na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Ďaišie informácie o spracúvaní
osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke objednávatel‘a
http://www.bvsas.skiskio-nas/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov.html.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa so spracúvaním osobných údajov dotknutých osób u
objednávateľa oboznámil a zavázuje sa bez zbytočného odkladu pod podpise zmluvy
oboznámiť aj ostatné dotknuté osoby s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov u
Objednávatel‘a.

Článok 12
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

1. Zmluvné strany sú povinné vyvíjať maximálne úsilie za účelom predchádzania vzniku škád a
minimalizovania vzniknutých škód. Každá zmluvná Strana sa zavázuje informovat‘ druhú

12



zmluvnú stranu o hroziacej škode alebo vzniknutej škode, a to vyrozumením kontaktnej
osoby dwhej zmluvnej strany telefonicky alebo e-mailovou správou.

2. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu materiálnu škodu, ktorú porušením akejkoľvek
svojej povinnosti podta Zmluvy spósobila druhej zmiuvnej strane, a to podFa ustanovení
373 a nasl. Obchodného zákonníka. Pred uplatnenĺm práva na náhradu Škody poškodená
zmluvná strana preukáže druhej zmluvnej strane skutočnosti odĎvodňujúce vznik Škody.

3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi preukázatel‘né a zároveň preukázané priame
škody, ušlý zisk Objednávateľa, škody, ktoré sú bezprostredným dósledkom Škodnej
udalosti, škody vzniknuté v clósledku straty dát, škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s
porušením právnej povinnosti, nepriame a následné škody a očakávané úspory.

4. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spósobila osoba ňou poverená plnením
predmetu Zmluvy druhej zmluvnej strane.

5. Žiadna zmluvná strana nezodpovedá za priamu materiálnu škodu, ktorá vznikla v dósledku
vecne nesprávneho alebo inak chybného zadania, ktoré obdržala od druhej zmluvnej strany.
Ziadna zmluvná strana nie je zodpovedná za omeškanie spósobené omeškaním s plnením
záväzkov podía Zmluvy druhou zmluvnou stranou.

6. Žiadna zmluvná strana nezodpovedá za škodu spósobenú druhej zmluvnej strane v dósledku
porušenia Zmluvy, ak je nesplnenie jej povinností zo Zmluvy spásobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť, ktoré na jej strane nastali a ktoré objektívne nemohla ovplyvniť
alebo ktoré nemohla objektívne predvídat‘ v čase uzavretia Zmluvy (vyššia moc). Za
okolnosti vyučujúce zodpovednost‘ sa však nepovažujú najmä nedostatok kvalifikovanej
pracovnej sily, neplnenie si povinností zo strany osób spolupracujúcich so zmluvnými
stranami alebo nepriaznivá ekonomická situácia zmluvnej strany.

Článok 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené touto zrnluvou sa nadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a d‘alšími všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Zmenu a doplnenie tejto zmluvy je možné vykonať len na základe písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Každá zmluvná strana bez zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane zmenu svojich
údajov uvedených v záhlaví zmluvy, zmenu v osobe jej zodpovedných osób podía tejto
Zmluvy (meno, priezvisko a kontaktné údaje novej zodpovednej osoby) alebo zmenu mých
údajov podstatných pre plnenie predmetu zmluvy.

4. Ak niektoré ustanovenie zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dóvodu
neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ z povahy neplatného, neúčinného alebo
nevykonateľného ustanovenia zmluvy, alebo z jeho obsahu, alebo z okolností, za ktorých
bob dojednané, nevyplýva, že takéto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu
Zmluvy; v tomto prípade sa stáva neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným aj každé
dotknuté ustanovenie zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradíť
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neplatné, neüčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najviac
zodpovedá hospodárskemu účelu póvodného ustanovenia. Do tohto času platí
zodpovedajúca úprava Obchodného zákonníka a ostatných prísl ušných právnych predpisov
Slovenskej republiky, ktorá sa najviac približuje hospociárskemu účelu, ktorý zmluvné strany
dojednaním póvodného ustanovenia zmluvy sledovali.

5. Všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s jej
plnením, sa budú nešit‘ predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa zmluvné strany
nedohodnú na zmiernom riešení sporu, poškodená zmluvná strana jej oprávnená uplatnit‘
svoje právo podaním návrhu na začatie konania pred vecne a miestne príslušným súdom
Slovenskej republiky podľa osobitného právneho predpisu.

6. Táto zmluva bala vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia pne
Objednávateľa a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu preČítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho,
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej váli, ju podpísali.

V Bratislave dňa: 2 . SEP 2019

Objednávatel‘: Zhotoviteľ:
Bratislavská vodárenská spo1o.čnosť,a.s.... PROFI Výťahy, S. ľ. O.

Mgr. Martin Michel‘ Ing jJaroslv Jenčo
poverený niadením technického úseku ko ateľ
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Zoznam servisovaných zariadení

Priloha Č. 1 ZOD/191/2OI9IBVS

Por. iČ Výrobné Adresa Typ Rok Nosnosť Počet Cena (EUR)
Č. zariadenia číslo umiestnenia zariadenla výroby (kg) stanic za I meslac

zariadenla Výrobca Rýchlosť (bez DPH)

(mls)
1 1-0313 — Vl 299909171 Bojnická 6 Synergy 630 2009 630 kg 3/3 35,00

Bratislava

2. 1-0314 — V2 299910094 Bojnická 6 Synergy 630 2009 630 kg 2/2 30,00
Bratislava

3. 1-0380 — V3 299909172 Bojnická 6 Syriergy 630 2009 630 kg 4/4 40,00
Bratislava

Celková cena za všetky zariadenla za mesiac v EUR bez DPH: 105,00
K celkovej cene za všetky zariadenia za meslac bude uplatnený režim DPH podľa platných právnych predplsov.
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Príloha Č. 2 ZOD/191l20191BVS

www.provytahy.sk
Drieňová 34, 821 02 Bratis‘ava

IČO: 47 519 045 I iČ DPH: SK 2023925123
‚PRO FIvYTAHY,

Rozsah činnosti pri servisnej prehliadke v súiade s EN 13015 — Údržba výťahov

Kontrola dielu* Predmet kontroly*
Všeobecne Kontrola všetkých Častí, Či sú Čisté a udržiavaně bez prachu a korózie.

Kontrola, či bezpečnostně štítky a návody sú nepoškodené, čitaterné a
nachádzajú sa na svojom mieste.

PriehlbeĎ Kontrola prebytočného oleja Imaziva na spodnej časti vodidiel.
Kontrola priehlbne, Čije čistá, suchá a bez nečistöt.
Vyčistiť,

Zariadenie proti nadskočeniu a spínač Kontrola voťného pohybu a chodu.
Kontrola rovnakého napätia v lanách.
Kontrola spínača, ak je použitý.
Kontrola mazania.

Nárazníky Kontrola hladiny oleja. (p olejovom nárazníku)
Kontrola mazania.
Kontrola spínača ak je použitý.
Kontrola upevnení.
Upevnenie nárazníkov,

MotorlGenerátor Kontrola opotrebovania ložísk,
Kontrola mazania.
Kontrola stavu komutátora.
DoUahnue uvoľnených spojov vrátane svonek elektro,

Prevodovka Kontrola opotrebovania prevodovky.
Kontrola mazania.

Treci kotúč Kontrola stavu a opotrebovania drážky.
Brzdové zariadenia Kontrola brzdového systému.

Kontrola opotrebovania častí.
Kontrola presnosti zastavovania.
Vyčistenie od mastnoty, mechanické spojenie trecieho segmentu a čefuste,

Rozvádzač Kontrola skrinky, či je Čistá, suchá a bez prachu.
lx ročne kontrola všetkých spojov - doahnutie,

Obmedzovač rýchlosti a napínacia kladka Kontrola voíného pohybu pohyblivých Častí a opotrebovania.
Kontrola chodu.
Kontrola spínaČa.
Kontrola opotrebovania drážky kladky obmedzovača rýchlosti
Kontrola lana obmedzovaČa rýchlosti.

Odkláňacia kladka nosných lán Kontrola stavu a opotrebovania drážky.
Kontrola nadmemého hluku, alebo chvenia ložísk.
Kontrola krytu.
Kontrola mazania.

Vodidlá klietkylvyvažovacieho závažia Kontrola olejového povlaku na všetkých klzných plochách, kde sa to
požaduje.
Kontrola upevnenia.

Vodiace čeľuste klietkyfvyvažovacieho Kontrola opotrebovania vodiacich Čerustí I kladiek.
Závažia Kontrola upevnenia.

Kontrola mazania, ak je potrebné.
Zachytávače/Ochranné zanadenie proti Kontrola vorného pohybu pohyblivých častí a kontrola opotrebovania.
nadmemej rýchlosti v smere nahor Kontrola mazanía.

Kontrola upevnenia.
Kontrola chodu.
Kontrola spinaČa.
Kontrola čistoty
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Príloha Č. 2 Z0D119112019/BVS

www.profivytahy.sk
Drieňová 34, 821 02 Bratislava

IČO: 47 519045 I IČDPH:SK2023925123 PROFIvÝtAHY,..0.

Nosné lanáireťaze Kontrola opotrebovania, predlženia a napäUa
Tam kde sa požaduje mazanie, kontrola mazania

UkonČenie láníreťazí Kontrola poškodenia a opotrebovania.
Kontrola upevnenia.

Šachtové vstupy Kontrola uzávierky dverí.
Kontrola votného pohybu dveri.
Kontrola vedenia dverí, vyčistenie.
Kontrola medzier dverí.
Kontrola neporušenosti lanka, reťaze, závitu, alebo pásu, ak sú použité.
Kontrola núdzového odisťovania dveri.
Kontrola mazania.

Kabinové dvere Kontrola dverného spínača, alebo uzávierky dverí.
Kontrola voľného pohybu dverí.
Kontrola vedenía dverí, vyčistenie.
Kontrola medzier dverí.
Kontrola neporušenos lanka, reťaze, závitu, alebo pásu, ak sú použité.
Kontrola ochranného zariadenia dverí proti zovretiu.
Kontrola mazania.

Núdzové koncové spínače Kontrola funkcie.
Zariadenia na obmedzenie doby chodu Kontrola funkcie.
Motora
Elektncké bezpečnostné zariadenie Kontrola funkcie.

Kontrola elektrického bezpeČnostného obvodu.
Kontrola bezchybnosti poisek, ak sú použité.

Núdzové poplachové zariadenie Kontrola funkcie.
Ovládacie prvky a signalizácia v staniciach Kontrola funkcie.
OsveUenie šachty Kontrola funkcie.
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