Zmluva o poskytovaní servisných služieb

5 269 ods' 2 zákona č'' 5t3/I99I Zb' obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (d'alej ako,,obchodný zákonník")

(d'alej ako ,,Zmluva"| uzavretá podl'a ustanovenia

Uzatvorená medzi

obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
Zastúpená:
Vecne zodpovedný:
Bankové spojenie:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27 ,829 77 Bratislaýa
00002801
J U Dr. Svetla na Gavorová, gene rá lna riad ite lka

IBAN:
BIC:

lČopH:
Dlč:
Telefón:
Fax:

E-mail:
Registrácia:

štátna príspevková organizácia
hospodárstva

SR č. 63/L999

zriadená

s účinnosťou

nadväzujúcĺchrozhodnutí
(

rozhodnutím mĺnistra
od 1.5.L999 v znení

d'alej ako ''objednávatel"')

a

obchodné meno
Sídlo:
lČo:
Zastupuje:

Schindler výťahy a eskalátory a. s.
Karadžičova 8, 82108 Bratislava

3L40Ż828

Bc. Adriana Pinkalská, člen predstavenstva a.s

lng. Robert Riegler,

Bankové spojenie
IBAN:
SWIFT:

lč opH:
DlČ:

Telefón:
E-mail:
Registrovaný:
(d'a

lej

obch. reg. okr. súd Bratislava L. odd. Sa vl. č' 924/B

ako "Poskytovatel"')

(spolu d'alej ako,,Zmluvné strany", jednotlivo aj,,Zmluvná strana")

Preambula
Podkladom pre uzavretie Zmluvy sú podmienky uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky na
poskytovanie služĺeba pokynov na Vypracovanĺe ponuky č. NZ 0618 (d'alej ako ,,Výzva"), na ktorú
objednávateľ použil postüp zadávanĺa zákazky podľa zadávanú podľa 5 1L7 zákona č,.343/2oL5 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej ako
,,Zákon o verejnom obstarávaní")
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článok l.
Predmet zm|uvy a rozsah služieb
1.1 Predmetom Zmluvy je poskytovanie služieb pravidelného servĺsu, údržbya opráv výťahov v budove
objednávatel'a špecifĺkovaných v odseku2.3 Zmluvy kvalifĺkovanými a odborne vyškolenými
servisnýmĺ pracovníkmi Poskytovateľa za podmienok vymedzených Zmluvou. Zoznam činností

vykonávaných Poskytovatelbm v prospech objednávatel'a je uvedený vo Výzve, časti Rozsah
požadovaných služĺeb,ktorá tvorí Príĺohu číslo1Zmluvy (d'alej ako,,Služby") objednávateľsa zaväzuje
riadne a včas poskytnuté Služby prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú cenu.
1.2 Neplánované Služby ako opravy, úpravy alebo iné činnosti vykonané Poskytovateľom na základe
objednávatelbvho pokynu ako napr. úpravy potrebné pre zvýšenie bezpečnosti v zmysle platnej
legislatívy a narĺadenípríslušnýchorgánov štátnej správy, opravy porúch, ktoré boli spôsobené
nesprávnou prevádzkou zariadenia alebo v dôsledku vyššej moci, opravy porúch, ktoré si vyžadujú
dodanie náhradného dielu v súvislosti s vykonanými opravami a údržbounad rozsah stanovený
v paušálnej mesačnej sadzbe, musia byť vopred prerokované s objednávateľom a Poskytovateľ je
povinný predložiť na odsúhlasenĺeobjednávatelbvi podrobnú špecifikácĺu celkovej ceny za vykonanie
takejto Služby. Poskytovateľ je oprávnený takúto Službu vykonať len na základe objednávateľovej
písomnej objednávky'
2.3 Služby vymedzené v tomto článku zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy budú poskytované pre nasledovné
dva typy výťahov: jeden osobný a jeden nákladný, nachádzajúcich sa v budove (sídle) objednávateľa
na ulĺci Bajkalská 27,827 99 Bratĺslava:
Technická špecifikácia
výťahov
počet ks
výrobca
typové označenie

osobný vlp"ah

Nákladný výťah

1,

1,

KONE Ascensori S.p.A., Pero

(Miláno), Taliansko

KoNE Ascensorĺ S.p.A., Pero
(Miláno), Taliansko

KONE Competence 425 PW

KONE TranSys rM GW 2O/05-Lg

06/LO-Ie
výrobné číslo

L405 003

rok výroby

01"

1405 003 02

200s

480kg/6osôb

nosnosť

2005
2 000 kg

l 26osöb

dopravný zdvĺh

14,40 m

1,4,40 m

menovitá rýchlosť

L,0 ms-1

0,5 ms-l

elektrĺcký s trecím kotúčom

elektrický s trecím kotúčom

tlačidlové

obojsmerné zberné FC

5/5 (-1' až3)

5/5 (-Laž3)

A/cI

AlcL

druh pohonu
riadenie
počet sta níc (nástupíšť)
skupina technického
zdvÍhacieho zariadenia podľa
vyhlášky MPSVR sR č.
508/2009 Z. z. (rozdelenie
podl'a miery ohrozenĺa)

Nariadenie vlády SR č,.57L/20oL

právny predpis / norma
Sch ind lerFxce
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článok ll.
Trvanie zmluvy

2.lZmlwa sa uzatvára na dobu'určitú,ato na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej

účinnosti,

maxĺmálne však do vyčerpania finančného limitu určenéhopre predmet tejto zmluvy, t' j. 6.000,00
EUR bez DPH / 7.200,00 EUR s DPH, v závislosti od toho, ktorá skutočnosťnastane skôr. Pre účely
Zmluvy sa za vyčerpanie finančnéholimitu považuje aj prípad, ak zostatok nevyčerpanéhofinančného
lĺmitu bude nižší,ako cena za poskytovanie Služieb v rámci mesačnéhopaušálu podla odseku 3.2
Zmluvy.

článok Ill.
Cena a platobné podmienky
3.1 Cena za poskytnuté Služby je stanovená dohodou Zmluvných strán, a podľa zákona č' L8/1996Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF sR č. 87 /L996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/L996 z. z. o cenách ako cena konečná a platná
pre dohodnutý rozsah poskytovaných sluŽieb počas celej doby trvanĺa Zmluvy, pričom zahŕř-la aj
náklady Poskytovateľa súvisiace s poskytovaním Služĺeb.
3.2 Cena plnenia podľa Zmluvy pozostáva z:
a) mesačnéhopaušálu:
Cena v EUR

Adresa umiestnenia

Ęťahu

Výrobné číslo
Typ výt'ahu / nosnosť/
výťahu / sAP číslo počet staníc / nominálna
zariadenia
rýchlosť
L40500301 /

Bajkalská 27
Bratislava

SIEA

L297242
L4O50O3O2

1297247

Mesačný paušál
Ročný paušál:

/

KONE Competence 425 PW

o6lr0-Ls/480/5/r
-t
KONE TranSys

GW

2O/05-7e/2o0O/s/r

bez DPH

l

Cena v EUR

sDPH

tvÝť'ah

/ I mesiac

1 výťah

/

l

mesiac

60,00 €

72,00 €

74,oo €

88,80 €

134,00 €

L60,80 €

1 608,00

€

L929,60€

b) ceny za normohodinu servisných prác podľa Prílohy č. 1c) ceny za pravidelné odborné skúškyvýťahov podl'a Prílohy č. 1,
d) ceny za opakovanú úradnúskúškupodl'a Prílohy č. 1,
e) cenyza dopravu mimo paušálu (zaLvýjazd| podl'a Prílohyč.1,
f) ceny náhradných dielov dodaných v súvislosti s vykonanou opravou alebo údrŽbou podl'a odseku
1.2Zmlwy.
3.3 Cena náhradných dĺelov potrebných pre vykonanie opravy a údrŽby výťahov (vrátane opráv a úprav
podl'a odseku t.ŻZmluvy) nad rozsah stanovený v paušálnej mesačnej sadzbe sa bude v každom
jednotlivom prípade tvorĺťdohodou Zmluvných strán.
3.4 V prípade, ak Poskytovateľ ku dňu podpisu tejto zmluvy nĺe je platĺteľomDPH, avšak po jej podpĺse sa
ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
3.5 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
3.6 Cenu za Služby zahrnuté V cene mesačnéhopaušálu je Poskytovatel' oprávnený fakturovať
objednávateľovi mesačne vždy do 15. dňa mesĺaca, nasledujúceho po mesiacĺ za ktonŕ je
fakturovaným obdobím.
3.7 Cenu za poskytnuté Služby nezahrnuté V cene paušálu, ktoré boli vykonané na základe samostatnej
objednávky objednávatel'a, je Poskytovateľ oprávnený fakturovať objednávateľovi po riadnom
Schindle r Ex ce
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I

a Včasnom poskytnutí takto vykonaných Služieb, ktoré bolĺ riadne

prevzaté oprávneným zástupcom

objednávateľa'
podľa platného právneho
3.8 Faktúry vystavené Poskytovateľom musĺa obsahovať všetky náležitosti
poriadku Slovenskej republĺky, špecifikáciu fakturovanej sumy a musia byť vystavené v súlade

so Zmluvou. zzz

podl'a platných právnych predpisov
Ak akákolVek faktúra Poskytovatel'a nebude obsahovať náležitostĺ
alebo Zmluvy, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť späťPoskytovatelbvi na prepracovanĺe a

doplnenĺe. V takomto prípade sa nedostáva do omeškania a Poskytovatel' nemá nárok na úroky
z omeškanía. Nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúťdňom rĺadneho doručenia opravenej,
respektíve doplnenej faktúry objednávateľovi Poskytovatelbm.

článok lV.
Povinnosti Zmluvných strán

4.1 Poskytovatel'sa zaväzuje poskytovať Služby uvedené vČlánku l' Zmluvy a jej Prílohe č. L odborne,
starostlĺvo, hospodárne a pri opravách je povinný použiť orĺginálne náhradne diely od výrobcov
príslušných výťahov, ktoré sú potrebné na vykonanie príslušnejopravy vrátane ĺch dopravy na mĺesto
vykonania opráv. V prípade nedostupnostĺ originálnych náhradných dielov na trhu je možnépo
odsúhlaseníobjednávatelbm použiť aj náhradný diel adekvátny orĺginálu, ktorý je schvá|ený výrobcom
výťahov.
4.2 Poskytovatel' je povinný predložiťpísomný zoznam osôb, prostredníctvom ktorých bude poskytovať
služby podľa článku l' Zmluvy, a ktorým bude povolený vstup do budovy objednávateľa.
4.3 Poskytovateľ odstráni všetky poruchy vzniknuté počas prevádzky výťahov, ktoré boli odhalené počas
pravidelných kontrol a preventívnej údržby, alebo ktoré sa vyskytnú v medzĺobdobía sú nahlásené
Poskytovatelbviobjednávatelbm podľa Zmluvy. Poskytovateľsa zaväzuje zabezpečovaťodstraňovanĺe

všetkých prevádzkových porúch počas pracovných dní v čase od 7:00 do L7:00 hod' bez d'alších
poplatkov. Poskytovatel' sa zaväzuje, že príslušnúopravu začne vykonávať do 60 minút od jej
nahlásenia poruchy na dĺspečingPoskytovateľa a to aj v dňoch pracovného pokoja. Poskytovatel'
zabezpečí bezplatný nonstop {24 hodín denne, vrátane dní pracovného voľna, pokoja a svĺatkov)
dispečing pre ohlasovanie porúch, opráv a vyslobodzovanie ľudíz výťahov. Vyslobodenie uviaznutých
osôb vo výťahoch Poskytovateľ zabezpečuje 24 hodín denne, vrátane dní pracovného voľna, pokoja
a sviatkov, a to najneskôr do 60 mĺnútod nah|ásenia udalosti na dĺspečĺngPoskytovatel'a .

NoNsToP DlsPEčlNG na hlásenie porúch, opráv a vyslobodzovanie osôb: tel.

ŕ

4.4 Poskytovatel' je povinný pri poskytovaníSlužĺeb dodržĺavaťpríslušnéustanovenia zákona č.12412006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov vznení
neskorších predpisov, vyhlášky MPSVR sR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnostĺ na
zaistenĺe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniamĺ tlakovýmĺ, zdvíhacími,
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technĺckézariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia a ostatné všeobecne záväznéprávne predpĺsy platné v SR.
4.5 Poskytovateľ zodpovedá za:
a) rozsah a kvalitu Služby vo vzťa hu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a chyby
v súlade s podmienkamĺ stanovenýmĺ všeobecne záväznými právnymi, technickými
a hygienĺckými predpismi;
b} vykonávanie činnostíspojených s predmetom Zmluvy len prostredníctvom odborne
spôsobilých osôb;
c) poskytovanie Služieb definovaných v čl. ll. tejto zmluvy a v Prílohe č. 1- podl'a podmienok
dohodnutých v Zmluve;
d) dodrŽiavanie zákona č'' 12412006Z' z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVR sR č. t47lzo73
z. z', ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnostĺa ochrany zdravia
SchindlerExcc llcnce'Základný (201 B)
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e}

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilostĺ
na výkon niektorých pracovných činnostívznení neskoršíchpredpĺsov;

dodržiavanie ochrany Životného prostredia a ochrany pred poŽiarmi v súlade s platnýmĺ
právnymi predpismi;
f) škody preukázatel'ne spÔsobené ním alebo osobami, prostredníctvom ktorých zabezpečuje
poskytovanie Služieb v súvislosti s plnením Zmluvy objednávateľovĺ alebo tretím osobám
v celom rozsahu.
4.6 objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovatelbvi nevyhnutne potrebnú súčinnosť,ktorá spočíva
najmä v bezproblémovom prístupe k miestu plnenia a poskytnutípotrebných podkladov a informácií
k plneniu predmetu Zmluvy, pokial'ich má objednávatel'k dispozícii.
objednávateľ určuje nasledovné osoby oprávnené v jeho mene overovať a podpisovať Protokol
o odbornej prehliadke výťahu, resp. knihu kontrol výťahu alebo pracovný výkaz v závislosti od druhu
vykonanej činnosti:
Meno a priezvisko:

Tel. číslo:

Článoľ v.
Zodpovednosť za škodu

5.{ Poskytovatel' zodpovedá za Škody,ktoré vzniknÚ pri poskytovaní SluŽieb a boli preukázateľne
spÔsobené ním alebo osobami, prostrednĺctvom ktoných zabezpečuje poskytovanie SluŽieb
podľa Zmluvy a je povinný objednávatel'ovĺ uhradiť takto vzniknuté škody, ibaŽe preukáŽe, Že
poruŠenie povinností bolo spÔsobené okolnosťami vylučujúcimizodpovednosť podl'a $ 374
obchodného zákonníka.

Článok Vl.
Zodpovednost' za vady, záruka
6.1 Poskytovatel' zodpovedá za vady v zmysle 55 s0o a nasl. obchodného zákonníka. Poskytovateľ
zodpovedá za to, že služby budú vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a ustanoveniami Zmluvy. Zistené a objednávatelbm uplatnené vady poskytnutej Služby je
Poskytovatel' povinný so začatímich odstraňovania bezodplatne a bezodkladne (do 24 hodín) od
písomnéhooznámenia vady zo strany objednávatel'a. Vady služieb zĺstenépri preberaní služieb
poznačia Zmluvné strany V pracovnom výkaze, pričom tieto vady sa Poskytovateľ zaväzuje bezplatne
odstrániť v lehote podľa predchádzajúcej vety.
6.2 Poskytovatel'poskytuje záruku na všetky vykonané služby vtrvaní24 mesĺacoy ktorá začínaplynúť
dňom prevzatia jednotlivej Služby (výsledku Služby) objednávatelbm. objednávateľ má počas
záručnej doby nárok na bezplatné odstránenie vád z vadne vykonanej SluŽby, a to V lehote primeranej
vade sluŽby, najneskôr však do 2 dní odo dňa písomného oznámenia predmetných vád
Poskytovateľovi.
6.3 Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu a rozsah poskytnutých Služĺeb.Poskytovateľ určízodpovednú
osobu, ktorá bude vykonávať kontrolu kvality poskytnutých služieb a bude kontaktnou osobou
pre objednáVateľa. V prípade jej neprítomnosti je poskytovateľ povinný písomne oznámiť
objednávatelbvi jeho zástupcu .

Meno a priezvisko:

SchindlerExce llence -Základný (201 B)
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článok Vll.
Ukončenie Zmluvy

7.LZmluvný vzť'ah založený Zmluvou môžu Zmluvné strany kedykolVek ukončiť písomnou dohodou'
7.2

pod písa nou oprávneným i zástupca m i oboch zm l uvných strá n'
UkončĺťZmluvu je možnéaj výpovedbu ktorejkolVek zo Zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu

s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpoved'musí byť písomná, pričom výpovedná lehota začne
plynúťprvým dňom mesĺaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved' doručená druhej
Zmluvnej strane.

7.3Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
druhou zmluvnou stranou v zmysle ustanovenĺa ss 345 a nasledujúcich obchodného zákonníka alebo
z dôvodov uvedených v odsekoch 7.4 a7.5 odstúpenie od Zmluvy je účĺnné
dňom jeho doručenia
druhej Zmluvnej strane.
7.4 V prípade opakovaného neposkytnutia Služieb v dohodnutom termíne, objednávatel'túto skutočnosť
bude považovat za podstatné porušenĺe zmluvy a objednávatel' je oprávnený odstúpiťod zmluvy
bez zbytočného odkladu, po tom, čo sa o porušení zmluvy dozvedel. Za opakované neposkytnutĺe
Služieb sa na účelytohto ustanovenĺa považuje neposkytnutĺe Služieb aspoň dvakrát za posledných 12

mesiacov.
7.5 Poskytovatel' je oprávnený odstúpĺťod zmluvy v prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny Za
služby podľa článku lll. Zmluvyvprípade, že je objednávateľ je vomeškanía úhradou viac ako 30
dní.

článok Vlll
Sankcie
8.1

V prípade omeškania objednávatel'a so

zaplatením ceny za služby je poskytovateľ oprávnený

požadovať úrok z omeškania vo výške podl'a príslušných právnych predpisov.

8.2 V prípade omeškania Poskytovatel'a s poskytnutím sluŽieb je objednávatel' oprávnený požadovať
úhradu zmluvnej pokuty vo výške Ż0,- Eur denne, a to za každý aj začatý deň omeškania, maximálne
však do výšky 10% z ročnej paušálnej ceny daného zariadenĺa.
8.3 V prípade omeškania Poskytovateľa s odstránením vád služieb v lehotách podl'a odsekov 6.1 a 6'2.
Zmluvy,je objednávatel'oprávnený požadovať od Poskytovatel'a zaplatenĺe zmluvnej pokuty vo výške
20,_ Eur zakaždý deň omeškania s odstránením vady, a to osobitnezakaźdéomeškanie s odstránením
vady, maximálne však do výšky L0% z roč'nej paušálnej ceny daného zarĺadenia.

článok !x.
osobitné ustanovenia
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami obchodných
podmĺenok poskytovateľa uvedených v Prílohe č. 2.
9.2 Písomnosti podľa Zmluvy je možnédoručovať poštou, kurĺérom,faxom alebo elektronĺckými
prostriedkami. Elektronĺckými prostrĺedkami a faxom nie je možnézasielať faktúry, odstúpenie
od tejto zmluvy a výpoved'zmluvy. Pokial'sú písomnosti doručované elektronĺckými prostriedkami
alebo faxom, vyžaduje sa potvrdenie druhej Zmluvnej strany o prijatí písomnosti (elektronĺckými
prostriedka

mia

lebo faxom).

9.3 Písomnosti doručovanépoštou sa považujú za doručerléprevzatírľl alebo odmietnutím prevzatĺa
zásĺelky, a ak ich Zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v tejto zmluve alebo
na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej Zmluvnej strane, považujúsa písomnostĺ
za doručenétretím dňom od uloženĺazásielky na pošte. V prípade, ak zásĺelku nemožno na adrese
SchindlerExce
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podl'a

tohto bodu doručiťz dôvodu ,,Adresát neznámy", považuje sa zásielka za doručenúdňom jej

vrátenĺa odosielatelbvĺ.
9.4 Zánikom 7mlrlvy nie je clotknrltý nárok Zmluvnej strany na náhraclLl škocly vznikntltej portlšením
Zmluvy druhou Zmluvnou stranou a iné nároky Zmluvnej strany vzniknuté v súvislosti s porušením
Zmluvy druhou Zmluvnou stranou (nárok na zmluvnú pokutu, úrok z omeškania a pod.), nároky
objednávateľa vyplývajúce z poskytnutej záruky na vykonané služby, ustanovenia Zmluvy vzťahujúce
sa k riešeniu sporov medzĺZmluvnými stranami a iné ustanovenĺa Zmluvy, ktoré podl'a prejavenej vôle
zmluvných strán a|ebo vzhl'adom na svoju povahu majú trvať aj po ukončeníZmluvy.
9.5 Zmluvné strany sa dohodlĺ, že všetky skutočnostĺ,informácie a údaje, o ktorých sa dozvedeli
v súvislosti s touto Zmluvou, sú dôvernými informácĺamĺ (d'alej l ako ''Dôverné informácie''), o ktorých

sú Zmluvné strany povĺnnézachovávať mlčanlĺvosť,ak d'alej nĺe je dohodnuté inak.

Záväzok

Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť nie je časovo obmedzený a trvá i po zániku Zmluvy. Zmluvné
strany sa zaväzujú, že dôverné ĺnformácie bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu druhej Zmluvnej

strany d'alej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnĺaprístup tretích osôb k Dôverným
informáciám. Za tretie osoby sa nepovažujú členovia orgánov Zmluvných strán, zamestnanci

Zmluvných strán, audítori alebo právnĺ a iní poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohl'adne im
sprístupnených dôverných informácii povinnosťou mlčanlivosti na základe zmluvy alebo zákona. Za
porušenie povinnostĺ zachovávať mlčanlivosť podl'a tohto bodu zmluvy sa nepovažuje poskytnutie
Dôverných informácií príslušnýmštátnym orgánom, pokial' to vyplýva zo všeobecne záväzného

právneho predpisu, použitie potrebných informácií alebo dokumentov v prípadných súdnych,
rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohl'adom práv a povĺnností vyplývajúcich zo Zmluvy,
ako aj ich pouŽitie, pokial'sa stali verejne známymi alebo zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s príslušnýmiprávnymi predpismi

článok x.
Záverečné ustanovenia

10.1 Právne vzťahy, neupravené Zmluvou sa spravujú príslušnýmiustanoveniami obchodného

zákonníka a ostatnými právnymi predpismĺ platnýmiv Slovenskej republĺke.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranamĺ a účinnosťdňom
nasledujúcim po dnĺjej zverejnenĺa objednávatelbm v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády SR vsúlade sustanovením 9 sa zákona č.2LL/20o0 Z. z. zákon o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpĺsov v spojení s ustanovením 5 ąla zákona č.' 4011964 Zb. občiansky zákonník
v platnom znení.
10.3 Ak bude akékoľvekustanovenĺe Zmluvy vyhlásené za neplatné alebo nevymožitelhé, platnosť alebo
vymožitelhosť ostatných ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. V takomto prípade sa Zmluvné
strany dohodlĺ, že uzatvoria dodatok k Zmluve a tie ustanovenia, ktoré stratili platnosd alebo sa stali
nevymožitelhýmĺ, nahradia ustanoveniami, ktorých formulácie a znenia budú čo najviac podobné
pÔvodnému zámeru s tým, aby bol zachovaný účela cieľ Zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov,
bez ujmy pre obidve Zmluvné strany.
Ĺo.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek nezhody prĺ realizácii Zmluvy budú prednostne riešené
vzájomnými rokovaniamĺ. Pokjaľ sa Zmluvné strany nedohodnú, obrátia sa na Vecne a miestne
príslušný súd v Slovenskej republike.
10.5 Zmluvu možno menĺť,doplniť iba písomne, a to na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán
podpísanej ĺch oprávnenýmĺzástupcami. K návrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú
vyjadriť v lehote 7 dníodo dňa doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane.
10.6 Poskytovateľ je oprávnený postúpiťpráva a povinnosti zo Zmluvy v prospech tretej osoby výlučne
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
t0.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopĺsoch, z ktoných kaźdá zo Zmluvných strán obdržídve
vyhotovenia.

to,z
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Prílohy č. L _ 3 tvoria neoddelitel'nú súčasťtejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli, že ju uzatvárajú slobodne,
vážne a určĺtea na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

objednávatel':

Poskytovatel':

V Bratislave, dňa

V Bratislave,

JUDr' Svetlana GavÖrová
generálna riaditel'ka
Slovenská inovačná a energetĺcká agentúra

dňa

tł'3'2olľ

ou. Adriana Pinkalská

člen predstavenstva
Schindler výťahy a eskalátory a. s.

lng. Robe.

.

Predseda predastaňnstva
Schindler výťahy a eskalátory a.

s.

Prílohy:

Príloha č. 1 - SluŽby zahrnuté v zmluve o poskytovaní servisných sluŽieb a podrobná špecifikácia cien
Príloha č. 2 - obchodné podmienky poskytovatel'a
Príloha č. 3 - Výpis z obchodného registra poskytovatel'a
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