Príloha ě. 1 - SIužby zahrnuté v zmluve o poskytovaní servisných služieb a podľobná špecifikácia
cien

Servisné ěinnosti zahľnutév mesačnom paušále:
odborné prehliadky, medziobdobné prehliadky, vykonávané v rozsahu podľa platnej vyhlášky
MPSVR sR č. 508/2009 z. z. a technických noriem v termínoch stanovených vyŠŠieuvedenou
vyhláŠkou a príslušnými normami, a to v závislosti od druhu a účeluservisovaného zdvíhacieho
zariadenia' prevádzkových predpisov a mazacích plánov od výrobcov;
pravidelná štvrt'ročná preventívna ÚdrŽba, mazanie a čistenie, ktorá zahŕňa:
- mazanie zariadení podľa mazacieho plánu výrobcu,
_ ěistenie zariadeníod prevádzkových neÖĺstÔt,
- kontrola nastavenia a zriadenia,
- potrebný pomocný materiál, oleje, mazadlá a čistiace prostriedky,
- likvidácia vznĺknutých odpadov v zmysle platnej legislatívy;
odstránenie beŽných prevádzkových porúch, ktoré bolispÔsobené v dÔsledku riadneho pouŽívania
zariadenia v súlade s pokynmi výrobcu a návodmi na obsluhu, ktoré mÔŽu byt' odstránené
nastavením, prípadne výmenou drobných sÚčastí zariadenia ako sú pruŽinky, kontakty, Žiarovky
a drobný spojovacĺ materiál s nástupom najneskÔr do 60 minÚt od nahlásenia udalosti na
dispečing poskytovatel'a sluŽby, do ceny materiálu 30,00 € bez DPH a 1 hodiny práce výt'ahového
technika;
nepretrŽitá 24 hodinová havarijná a pohotovostná sluŽba vrátane dní pracovného vol'na, pokoja
a sviatkov;

I

vyslobodenie uviaznutých osÔb vo výt'ahoch poěas 24 hodín, vrátane dní pracovného vol'na,
pokoja a sviatkov najneskÔr do 60 minÚt od nahlásenia udalosti na dispečing poskytovateľa sluŽby;
technická asistencia a spolupráca v rozsahu:
- poskytovatel'v prípade poŽiadavky objednávatel'a vykoná Školeniejeho personálu týkajÚce sa
vyslobodenia uviaznutých osÔb vo výťahoch v sÚlade s platnými predpismia normami,
- poskytovatel' bude nahlasovať objednávatel'ovi prípadný stav, ktorý je V rozpore s vyhláŠkou
MPSVR sR č. 508/2009 z. z. v platnom znení, platnými normami a ostatnými legislatĺvnymi
normami (napr' prístupnost' k servĺsovaným zariadeniam, nefunkÖnost' a nesprávnost'
osvetlenia),
- poskytovatel' bude včas informovať objednávatel'a o vŠetkýchpodstatných zmenách
v legislatíve a normách priamo súvisiacich s predmetom zákazky;
d'alŠiepráce, ktoré sÚ zahrnuté v pauŠálnej mesačnej sadzbe:
- na výt'ahovom strojĺ: kontrola a zriadenĺe axiálneho loŽiska, zriadenie brzdy, vycentrovanie
elektrického motora, doplnenie oleja, zriadenie elektrického motora,
- na lanách: nastavenie a upevnenie,
- na kabíne a ráme: nastavenie zachytávačov, závesu kabíny, oprava výt'ahových tlačidiel,
nastavenie vodiacĺch čel'ustí,nastavenie mechanizmu kabínových dverí, dotiahnutie spojov;
v pauŠáleje zahrnutý drobný servisný materiál napr. spojovací materiál, kontakty' pruŽinky'
signálne Žiarovky, poistky a mazací materiál do ceny materiálu 30,00 € bez DPH a 1 hodiny práce
výťahovéhotechnika.

Servisné činnosti nezahrnuté v mesačnom paušáIe:
neplánované opravy ako napr. úpravy k zvýšeniu bezpečnosti v zmysle platnej legislatívy
a nariadení prísluŠnýchinštitúcií,opravy porÚch, ktoré boli spÔsobené nesprávnou prevádzkou
zariadenia opravy porÚch, ktoré si vyŽadujÚ dodanie náhradného dielu nad rozsah stanovený
v paušálnej mesačnej sadzbe. Tieto opravy bude poskytovatel' povinný najprv prerokovat'
s objednávatel'om, pričom musĺ predłoŽiť presne rozpísanúcelkovÚ cenu za vykonanie takejto
opravy a je oprávnený takÚto opravu vykonať len na základe písomnej objednávky objednávatel'a'
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objednávatel' poŽaduje pri opravách pouŽiť originálne náhradne diely od výrobcov príslušných výt'ahov,
potrebné na vykonanie prísluŠnejopravy vrátane ich dopravy na miesta vykonania opráv,
rtore
v prípade nedostupnosti originálnych náhradných dieĺov na trhu je moŽné po odsÚhlaseníobjednávatel'om

sĺ

pouŽiť aj náhradný diel adekvátny originálu.

Podrobná špecifikácia cien uvedených v čtánku lV. bod 2. písm. b) až e) teito zmluvy:
Gena za t hod.
práce v EUR /

osoba

Výtäh

bez

DPH

s DPH

Pravidelná odborná
skúška
v EUR / výťah
(3'r.)

bez

DPH

opakovaná úradná
skúška (s účasťouTl
TUV)
v EUR / výtäh

/

Cenaza dopravu
mimo paušálu
(í výjazd)

(6. r.)

s DPH

bez DPH

s DPH

bez
DPH

s DPH

KONE Competence 425 PW
06/1 0-1 9:

-

nosnosť:480 kg /6 osob'

22,00ę

26,40€

250'00 €

300'00 €

380'00 €

456'00 €

0'00 €

0'00 €

22,ooę.

26,40ę 250'00 €

300'00€

380'00 €

456'00 €

0'00 €

0'00 €

rok výroby: 2005.

KONE TranSys TM GW 20/0519:

-

nosnosť:200okgl26

osôb,

rok vÝrobv: 2005.
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