
ZZmmlluuvvaa  

o vykonávaní servisu, údržby a opráv elektronických zariadení                                                                                                                                                           

                                           

 

uzatvorená medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami  

 

PROMOS spol. s r.o.  predaj a servis zdravotníckej techniky , 

Jantauscha 15 , 922 03 Vrbové,  Slovenská republika  Ičo:34133730  

Bankové spojenie Piešťany  č. účtu:  

(ďalej len dodávateľ)  

 

     a 

 

Psychiatrická liečebňa Sučany 

Hradiská 23 

038 52 Sučany 

IČO : 17335612 

DIČ: 2020598888 

IČ DPH: SK 2020598888-nie sme platcami DPH 

V zastúpení: Ing.Vladimír Husárček-riaditeľ 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu IBAN:  

(ďalej len odberateľ) 

 

 

I   
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie servisu, údržby a opráv elektronických zariadení odberateľa, uvedených v priloženom zo-

zname, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako príloha č. 1. 

II  

1) Servisná činnosť zdravotníckej techniky objednávateľa bude vykonávaná dodávateľom formou bežných opráv, preventívnych 

prehliadok a dielčích elektrických revízií.

2) Servisnú činnosť  vykonáva dodávateľ podľa vzájomnej dohody na dobu  neurčitú.   Táto servisná činnosť v dohodnutom období 

sa vzťahuje na zdravotnícku techniku - prístroje odberateľa uvedené v prílohe č. 1  tejto zmluvy (článok VIII ods.1. tejto zmlu-

vy) 

3) Servisná činnosť na ktorú sa vzťahuje táto zmluva:  

a)  preventívne prehliadky vykonávané dodávateľom 2x ročne 

b)  dielčie elektrické revízie 2x ročne. 

c)  bežné opravy   

III 
1) Dodávateľ zabezpečí spoľahlivé vykonanie všetkých druhov opráv prístrojov odberateľa prostredníctvom kvalifikovaných a 

školených pracovníkov tak, aby počet porúch a vzniknuté prestoje na strane objednávateľa boli čo najmenšie. 

2) Opravou prístroja v zmysle tejto zmluvy sa rozumie uvedenie prístroja do správneho technického stavu bez alebo s použitím 

náhradných dielov priamo na pracovisku, kde je prístroj inštalovaný, alebo formou dielenskej opravy. 

 

3) Dodávateľ je povinný zabezpečiť nasledovné podmienky a postup pri oprave prístrojov odberateľa: 

 nástup na opravu bude max. do 48 hodín, 

 oprava bude vykonaná do 5 pracovných dní 

 pri zložitej poruche bude prístroj doporučený k veľkej oprave a vyňatý z platby komplexnej údržby bez nahlásenia odberate-

ľa. 

 materiál bude účtovaný podľa skutočných nákladov 

 náhradné diely si bude zabezpečovať sám dodávateľ 

4) Servisný pracovníci budú k dispozícií odberateľovi  v pracovné dni   

IV 

Preventívne prehliadky budú dodávateľom vykonávané formou funkčnej kontroly hlavných častí prístroja, vyčistenia a nastavenia 

pracovného režimu pomocou meracej techniky a potrebného náradia podľa doporučenia výrobcu. 

V 

Dodávateľ a odberateľ po vzájomnej dohode stanovujú výšku platby podľa zoznamu (príloha č. 1), v celkovej ročnej sume  567,60 

EUR (slovom päťstošestdesiatsedem 60/100). Odberateľ bude splácať túto sumu  polročne, z celoročnej sumy platby, čo predstavuje  

283,80 EUR (slovom dvestoosemdesiattri 80/100). K uvedeným cenám bude účtovaná  DPH vo výške stanovenej zákonom. Splat-

nosť faktúr bude 14 dní odo dňa vystavenia. 



VI 

Použitý materiál bude dodávateľ polročne fakturovať odberateľovi podľa skutočných nákladov. Dodávateľ je povinný takéto faktúry 

predložiť odberateľovi k vykonaniu úhrady najneskoršie do ôsmich pracovných dní od vystavenia faktúry. Splatnosť faktúr bude 14 

dní odo dňa vystavenia. 

 

VII 

1) Odberateľ je povinný poskytnúť pracovníkom dodávateľa, ktorí vykonávajú servisnú činnosť formou komplexnej údržby vhod-

né pracovné priestory (vysunuté pracovisko) podľa vzájomnej a individuálnej dohody. 

2) Odberateľ zodpovedá za všetky škody spôsobené zásahom tretej osoby do prístroja alebo zariadenia, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy. 

3) Po ukončení doby, na ktorú bola uzatvorená dohoda o vykonaní komplexnej údržby (článok II. ods. 2 tejto zmluvy) zodpovedá 

dodávateľ za vady z vykonanej údržby ďalších 5 kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení dohodnutej doby. 

VIII 

1) Predmetom tejto zmluvy nie sú práce na iných prístrojoch objednávateľa ako sú uvedené v zozname (príl.č.1). Môžu byť vyko-

nané mimo zmluvy len na základe samostatnej objednávky a následného telefonického oznamu poruchy v oblasti zákazkového 

servisu. 

2) Pridanie alebo vyňatie prístrojov zo zoznamu prístrojov servisovaných v komplexnej údržbe je možné len po dohode dodávateľa 

a odberateľa.  

3) Opravy ostatnej zdravotníckej techniky bude dodávateľ účtovať  hodinovou sadzbou 14 EUR / hod. 

4) Záručná doba z vykonaných opráv v rámci zákazkového servisu je po vzájomnej dohode dodávateľa a odberateľa v dĺžke 3 

mesiacov odo dňa vykonania opravy. 

5) Záručná doba na všetky dodávané náhradné diely je závislá od výrobcu konkrétneho náhradného dielu vždy 2 roky. 

IX 

1)    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia      

      v CRZ (centrálny register zmlúv) t.j. od 1.1.2018. 

2)    Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží dodávateľ a dve odberateľ. 

2)    Zmluva stratí svoju účinnosť na základe vzájomnej dohody dodávateľa a odberateľa, ktorá musí byť písomná. 

3) Výpovedná doba je tri mesiace. 

4) Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode dodávateľa a odberateľa, a to len písomne vo forme dodatkov. 

5) V prípade zmeny zákona o DPH, bude dodávateľ účtovať DPH vo výške stanovenej týmto zákonom. 

6) Akékoľvek zistené porušenie predpisov a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy je poškodená strana povinná oznámiť druhé-

mu zmluvnému účastníkovi písomne do 30 dní po ich zistení.  

7) Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 

40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho 

súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu 

dlžníka, je podľa  § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za 

podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.“ 
 

 

Táto zmluva bola po prečítaní dodávateľom a odberateľom schválená a na znak súhlasu s jej obsahom nimi vlastnoručne podpísaná. 

 

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy: 

 

1) Zoznam prístrojov  

 

 

Vo Vrbovom dňa 27.11.2017      V Sučanoch dňa 11.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 __________________________      _________________________ 

 Dodávateľ        Odberateľ 


