
 

 

SERVISNÁ ZMLUVA č.1/ 1.2012 

O ZABEZPEČENÍ OPRÁV VEĽKOKUCHYNSKÝCH ZARIADENÍ 

Za obdobie od 5.1.2012 do 31.12.2012 

 

uzatvorená medzi 

 

OBJEDNÁVATEĽOM: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 

                                          054 03 Spišské Podhradie 

                                           IČO: 

                                           DIČ: 

                                           Bankové spojenie: 

                                           Zastúpený: 

  

OBSTARÁVATEĽOM: Michna&Jedinák oprava veľkokuchynských zariadení 

                                         Zimná 67, 064 01 Stará Ľubovňa 

                                         IČO:33071560 

                                         DIČ:1023342364 

                                         Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 

                                         Číslo účtu:703448-602/0200 

                                         Tel.:0905 539 852 

                                                0905 928 517 

 

Rozsah zmluvy 

 

 Táto zmluva upravuje vzájomnú spoluprácu medzi objednávateľom a obstarávateľom, 

ktorý má túto činnosť vo svojej náplni na základe živnostenského listu. Cieľom zmluvy je 

zabezpečenie maximálnej spokojnosti zákazníka v oblasti opráv veľkokuchynských zariadení. 

Obstarávateľ sa zaväzuje, že na požiadanie zmluvného partnera vykoná opravy 

veľkokuchynských zariadení. 

 

Predmet zmluvy 

 Servisná a opravárska činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy sa vzťahuje na všetky 

typy veľkokuchynských zariadení, o ktoré požiada objednávateľ. 

Obstarávateľ sa zaväzuje, že vykoná záručné a pozáručné opravy na požiadanie 

objednávateľa. Bežné opravy vykoná obstarávateľ do 24 hodín. 

 

Záručné opravy 

 Pre potreby pod záručnou opravou sa rozumie taká oprava zariadení, na ktoré výrobca 

poskytuje záruku v stanovenom časovom rozsahu. Náklady spojené s takýmito úkonmi budú 

účtované na ťarchu  

 



 

Obstarávateľ poskytuje objednávateľovi v súlade s príslušnými právnymi normami aj 

vlastnú záruku prác a dodávok. V prípade montážnych prác poskytujeme 24 mesačnú záruku. 

Na vykonané práce a na dodané technológie poskytujeme záruku v rozsahu, ktorý poskytuje 

výrobca. 

 

Pozáručné opravy 

 Pre potreby tejto zmluvy za pozáručný servis budeme považovať všetky opravy 

a servisné zásahy na VK zariadeniach, ktoré nepodliehajú záručným opravám výrobcov. 

Náklady spojené s týmito úkonmi bude obstarávateľ účtovať priamo objednávateľovi. 

 Obstarávateľ poskytuje každému zákazníkovi v rámci pozáručnej opravy na vlastné 

opravy záruku 6 mesiacov a náhradné diely 24 mesiacov. 

 

Platobné podmienky 

 Obstarávateľ bude za práce a dodávky objednávateľovi účtovať na základe 

montážneho listu, ktorého rozsah prác a dodávok potvrdí objednávateľ. 

 Ceny opráv budú pozostávať: 

a) z ceny na dodané náhradné diely 

b) z ceny za prácu 

c) z ceny za dopravu 

 

Cena za dodaný materiál bude stanovená podľa bežných cien na trhu. 

Cena za prácu sa stanovuje hodinovou zúčtovacou sadzbou 12€/ hod. 

Obstarávateľ účtuje 0,30€ ako náklady za 1 km. 

 

Náklady spojené s opravami objednávateľ môže uhrádzať na účet obstarávateľa 

s lehotou splatnosti 14 dní, resp. v hotovosti. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a končí 

31.12.2012. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať s tým, že upovedomí o tom 

zmluvného partnera. 

Všetky odchýlky od článkov ustanovenia tejto zmluvy sa budú riešiť po vzájomnej 

konzultácii zmluvných strán. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednej obdržia obidve 

zmluvné strany. 

V Spišskom Podhradí 10.01.2012 

 

 

_________________                                                                    ___________________ 

     Obstarávateľ                                                                                    Objednávateľ 

  


