DODATOK ČÍSLO 1 K SERVISNEJ ZMLUVE č. 6.3.1704
Článok č.1

Zmluvné strany
Dodávateľ:

Veronika Rusnačková - LIFTEX
Exnárová 6, 040 22 Košice
IČO: 17 251 605
Bankové spojenie:
Č. účtu: SK34 7500 0000 0002 8440 8963
Zapísaný: v Živnostenskom registri OÚ Košice, číslo živnostenského registra:
804-1159

Odberateľ:

Školský internát
Považská 7, 040 11 Košice
Zastúpený: Ing. Dana Rošková – riaditeľka ŠI
IČO: 00606821
DIČ: 2021739588
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK47 8180 0000 0070 0018 5916
Článok č.2
Cena

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Prílohy č. 1 – Technická a cenová špecifikácia
k servisnej zmluve č.:6.3.1704.
Článok č.3
Platnosť dodatku:
Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý
účastník obdrží jeden originál dodatku č.1.
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke ŠI Košice.
Dátum:

Dátum:

Pečiatka a podpis objednávateľa:

Pečiatka a podpis poskytovateľa :

........................................................
Objednávateľ:
V zastúpení: Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI

...................................................
Poskytovateľ:
Veronika Rusnačková

Príloha č.1 - Technická a cenová špecifikácia k servisnej zmluve č.: 6.3.1704
neoddeliteľná súčasť servisnej zmluvy.

Objekt: Školský internát, Považská 7, 040 01 Košice


V zmysle článku 2, odst. 2.2.2., 2.2.3 a 2.2.4 – periodické činnosti:

Typ výťahu
nosnosť (kg)

Výrobné číslo

Stan./
Nást.

čl.2, odst. 2.2.2 –
Cena za
medziobdobné
prehliadky
(STN 27 4002)

čl.2, odst. 2.2.3 –
Cena za pravidelné
odborné prehliadky
(STN 27 4002)

čl.2, odst. 2.2.4 –
Cena za
mazanie

TOV 250

41481101

5/5

19,00 €

31,00 €

14,50 €

1x za tri mesiace

1x za tri mesiace

1x za tri mesiace

10,00 €

19,50 €

12,00 €

1x za šesť
mesiacov

1x za šesť mesiacov

1x za šesť
mesiacov

osobný výťah
nosnosť 250 kg

MB 100

41680266

malý nákladný
výťah,
nosnosť 100 kg,








2/2

V zmysle článku 2, odst. 2.2.1 tejto zmluvy budú ceny za zaučenie dozorcu výťahu a pomocníkov
dozorcu výťahu účtované v hodinovej zúčtovacej sadzbe (HZS): 12,00 € za každú hodinu
vykonanej práce.
V zmysle článku 2, odst. 2.3.1 tejto zmluvy budú ceny za opravy a za práce vykonané na základe
individuálnych požiadaviek objednávateľa. Opravy a úkony, ktoré nie sú uvedené v tomto
cenníku, budú účtované v HZS: 12,00 €/hod.
V zmysle článku 2, odst. 2.3.2 tejto zmluvy budú ceny za dodaný materiál účtované na základe
dodacieho listu zhotoviteľa.
V zmysle článku 2, odst. 2.3.3 tejto zmluvy budú ceny za vykonané odborné skúšky (trojročné)
účtované v rozsahu cenníka CENEKON z roku 2009 a na základe vzájomne odsúhlasenej
kalkulácie.
Ceny sú určené v úrovni bez DPH a sadzba DPH bude uplatnená v zmysle zákona o DPH,
v znení neskorších predpisov v čase zdaniteľného plnenia.

Dátum:

Dátum:

Pečiatka a podpis objednávateľa:

Pečiatka a podpis poskytovateľa :

........................................................

...................................................

Objednávateľ:
V zastúpení: Ing. Dana Rošková, riaditeľka ŠI

Poskytovateľ:
Veronika Rusnačková

