Z M L U V A o vykonaní pravidelného servisu
č: 081-10-2014
uzatvorená podľa § 269, ods. 2) a nasl. Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)

Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
E-mail:
Zástupca prevádzky:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu ............, Odd. Sro, vložka č:..........

DODÁVATEĽ:

wellness technik, s r. o.

Sídlo:

Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

46 612 998

DIČ:

2023468326

IČ DPH:

SK2023468326

Štatutárny zástupca:
Zástupca vo veciach technických:
Tel.:

053/429 76 03

E-mail:

savel@wellnesstechnik.sk

Servisný technik:

Čurilla Peter, Janečko Karol

Tel.:

0910 948 992, 0911 646 100
servis@wellnesstechnik.sk

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 29575/V
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I.PREDMET ZMLUVY
1.1. Predmetom zmluvy je poskytovať objednávateľovi služby – servis technologických zariadení:


Fínska sauna



Infra sauna



Parná sauna



Vírivka

1.2. Dodávateľ vyhlasuje, že pracovníci vykonávajúci servisné práce sú odborne vyškolení a pravidelne
preškoľovaní na dodávané technologické zariadenia.
II. TERMÍN A MIESTO PLNENIA
2.1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať servisný zásah v dohodnutom termíne podľa Prílohy č. 1.
2.2. Dodávateľ nie je v omeškaní s odstránením poruchy v prípade, ak k odstráneniu poruchy je potrebná
súčinnosť tretieho subjektu. V tomto prípade termín odstránenia poruchy je závislý od možnosti nástupu
tretieho subjektu na opravu. O časovej koordinácii s tretím subjektom informuje neodkladne objednávateľ
dodávateľa.
2.3. Miesto plnenia:
2.4. Osoba oprávnená nahlasovať poruchy za objednávateľa:
Kontakt: e-mail :

tel.:

III. NAHLASOVANIE POŽIADAVIEK A PORÚCH
Objednávateľ je povinný nahlasovať zavady, poruchy alebo poškodenia prípadne požiadavky na dodanie
tovaru a iných služieb bezpodmienečne :
a)

e-mailom: servis@wellnesstechnik.sk sekretariat@wellnesstechnik.sk

b)

telefonicky: v čase od 07,30 – 15,30 hod. tel: 053/429 76 03

nahlásenie poruchy musí obsahovať:




dátum a čas vzniku poruchy
podrobný popis závady alebo rozsah poškodenia
kontaktnú osobu objednávateľa

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cena za poskytovanie servisných služieb v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 je stanovená na základe
dohody zmluvných strán.
4.2. Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť faktúru odo dňa vykonania servisného zásahu a odsúhlasenia
dodacieho listu objednávateľom. Splatnosť faktúry 7 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi na adresu
jeho sídla uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
5.1. Objednávateľ je povinný umožniť osobám vykonávajúcim servisné práce prístup k zariadeniam na
ktorých má byť servis vykonaný.
5.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť za vykonanie dohodnutých služieb v lehotách a výške tak, ako je
uvedené ďalej v tejto zmluve.
5.3. Požiadavky, ktoré sú nad rámec tejto zmluvy, je objednávateľ povinný predkladať formou písomnej
objednávky.
5.4. V prípade, že objednávateľ dá požiadavku na výkon servisných služieb v zmysle tejto zmluvy a tieto
nebudú môcť byť z dôvodov spôsobených objednávateľom vykonané, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť
nevyhnutné náklady na dopravu spojené so servisným výjazdom.
5.5. Dodávateľ je povinný vykonávať práce v rozsahu uvedenom v tejto zmluve osobne a s odbornou
starostlivosťou.
5.6. Dodávateľ je povinný nastúpiť na výkon práce a vykonať požadovanú servisnú službu v dohodnutých
termínoch.
5.7. Dodávateľ je povinný po každom poskytnutí servisnej služby vyhotoviť pre objednávateľa dodací list
(alebo iný doklad) na dodávku prác a materiálu, v ktorom bude uvedený popis a rozsah vykonaných prác,
použitý materiál, vymenené náhradné diely, tento dodací list podlieha odsúhlaseniu objednávateľom.
Vymenené náhradné diely zostávajú vo vlastníctve objednávateľa. Dodávateľ je povinný odovzdať
vymenené náhradné diely objednávateľovi bez zbytočného odkladu, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
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VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými
stranami s účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od jej podpísania.
7.2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvný strán alebo výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej
strany, a to aj bez uvedenia dôvodu vo výpovednej lehote v dĺžke trvania jeden mesiac. Výpovedná lehota
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane.
7.3. Akékoľvek zmeny a dodatky k zmluve môžu byť uplatnené len v písomnej forme.
7.4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Zmeny a dodatky
tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a podpisy oboch zmluvných strán.
7.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 k zmluve, ktorá špecifikuje konkrétne podmienky
poskytovania servisných služieb.
7.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jej obsahu a na znak súhlasu s jej obsahom
ju vlastnoručne podpisujú.

V Spišskej Novej Vsi
Dňa: .....................

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

Dodávateľ

Objednávateľ:

:
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Príloha č. 1
Špecifikácia pravidelného servisu:



Kontrola kvality vody v bazéne : medzné hodnoty a frekvencia vyšetrovania vody podľa

308/2012 Z. z. VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1.
októbra 2012 o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a požiadavkách
na prevádzku.
< 0,5mg/l
voľný chlór

0,5 – 0,8mg/l
0,7 – 1,0mg/l

24 – 26°C
pre teplotu vody

do 32°C
nad 32°C

viazaný chlór

<0,3mg/l

zistíme z rozdielu chlóru celkového a voľného

pH

6,5 – 7,6

odporúčanie 7,0

> 750 ± 20

pre pH 6,5 – 7,3

> 770 ± 20

pre pH 7,3 – 7,6

redox potenciál
mV

priehľadnosť

nerušený pohľad na celé dno



kontrola a nastavenie automatického dávkovania chemikálií / kalibrácia sond /



kontrola funkčnosti filtračného zariadenia / prepratie filtrov, prečistenie filtračnej náplne /



kontrola funkčnosti zabudovaných alebo súčastí bazénových atrakcií



kontrola technológie sáun / suché, parne – tlakové nádoby, výhrevné špirály, snímače /



dodanie objednaného tovaru /dopravné náklady / v cene servisnej prehliadky



poskytnutie 10% zľavy na bazénovú chémiu a vonné esencie pre sauny



konzultácie a poradenstvo / v pracovných dňoch od 07,30 – 19,30 hod /

Interval vykonávania servisu:

Pravidelné servisné prehliadky sa dodávateľ zaväzuje vykonávať : do 10 kalendárneho dňa v mesiaci
Frekvencia servisnej prehliadky :

Dohodnutá cena / bez dph/ :
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Pri dodávkach ďalšieho tovaru, potrebného na zabezpečenie bezporuchového chodu technologického
zariadenia relaxačného centra bude poskytnutá zľava 10 % z cenníkových cien. Platný cenník týchto
tovarov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť budúcej zmluvy.
Cena za potrebné náhradné diely – materiál a ostatné práce, súvisiace s prípadnými opravami
zariadení (oprava resp. výmena poruchových prvkov, cena spotrebného materiálu a pod.) potrebného
na odstránenie porúch technologického zariadenia, bude predmetom samostatnej fakturácie.
Faktura za dopravu a materiál bude vystavená po vykonaní servisného zásahu.

Servisný úkon

jednotková cena v eur bez dph

20,- / hod

Prepravné náklady

jednotková cena v eur bez dph

0,35 / km

V Spišskej Novej Vsi
Dňa: .....................

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

Dodávateľ

Objednávateľ:

:
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