
 
 

 

        Č. NÚSCH 77/2014 

Kúpna zmluva č. 01/2014 

uzatvorená v súlade s ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

 
Identifikačné údaje účastníkov 
 
Kupujúci 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 
Sídlo :Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 
IČO: 35 971 126 
DIČ: 2022105107 
za štatutárny orgán:  
Ing. Mongi Msolly, MBA ,  predseda predstavenstva 
MUDr. Ivan Vulev, PhD.MPH,  člen predstavenstva 
Registrácia: OR-OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.:3774/B 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 
Číslo účtu :26330112/0200   
 
 
Predávajúci 
Názov: VIRTUS s.r.o. 
Sídlo: Gallayova 45, Bratislava  841 02 
IČO: 35 719 664   /DIČ/: 2020218365 
Prevádzka: Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava 
Štatutárny orgán:  Ing. Rudolf Schichor, CSc.,  konateľ 
Registrácia: OR Okr. súdu Bratislava 1, odd.:Sro vložka: 14829/B 
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava 
Číslo účtu: 2115063/7500 
 
Bod 1 
Predmet zmluvy 
Predmetom zákazky je dodávka, 1ks pásovej umývačky riadu, MEIKO typ M-iQ B-M54 V8 P8 (ďalej aj ako 

„zariadenie„ alebo „zariadenia“).  
 
 

Predmetom dodávky je ďalej : 

  

a) transport zariadení na miesto podľa bodu č. 3.2 

b) montáž a uvedenie zariadení do prevádzky 

c) odovzdanie zariadenia po montáži zápisom o odovzdaní a prevzatí 

d) návody na obsluhu v slovenskom jazyku 

e) zaškolenie obsluhy na dodané zariadenia 

f) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode 

g) revízna správa 

 

 Písomné doklady mimo certifikátov budú vyhotovené v štátnom jazyku, alebo v českom jazyku.  
 
Bod 2 
Cena predmetu plnenia 
 

Za plnenie predmetu zmluvy podľa bodu 1, tejto zmluvy je stanovená cena dohodou, pričom je stanovená podľa § 3 

zákona NR SR č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

Celková cena diela bez DPH je............................................................... 81 850,00 EUR 
DPH 20 % ..................................................................................16 370,00 EUR  
Cena vrátane DPH ................................................................................98 220,00 EUR 
 
Cena predmetu dodávky je podstatnou náležitosťou zmluvy. Cena predmetu dodávky s príslušenstvom a službami, ktoré 
sú súčasťou plnenia sa uvádza v EUR, ako cena pevná a konečná, bez vplyvov kurzových rozdielov a vrátane režijných 
nákladov dodávateľa súvisiacich s predmetom plnenia v mieste určenia. Do ceny bude zahrnuté clo a DPH.  
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Celkovú, konečnú cenu nie je možné prekročiť s výnimkou prípadov, ak dôjde  
 k zmene zákonnej sadzby DPH 
 k zmene colných poplatkov zo zákona 

 
Ak dôjde k zmene dohodnutej výšky ceny z dôvodov, ktoré strany nemohli rozumne predvídať v čase uzatvorenia tejto 
zmluvy /napr., práce naviac požadované objednávateľom a nezahrnuté do predmetu dodávky,  vecné doplnenie 
zariadenia, a pod./, zmenu ceny je možné upraviť výlučne formou dohody účastníkov, ktorá musí mať písomnú formu 
číslovaného a datovaného dodatku k zmluve, ktorý bude podpísaný osobami oprávnenými k príslušnému právnemu 
úkonu. 
 

 Ak z okolností na strane kupujúceho nebude možné zákazku dokončiť a odovzdať do termínu uvedenom v bode 3.2 je 

predávajúci oprávnený fakturovať cenu zákazky a kupujúci je povinný bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy 

zaplatiť cenu v zmysle bodu 5.1   

 

 V prípade, že kupujúci rozšíri dohodnutý rozsah prác, budú tieto riešené v dodatku KZ. 

 

 Úhrada je deň pripísania danej čiastky na účet predávajúceho. 

 

 

Bod 3 

Záväzky predávajúceho 

 

3.1 Predávajúci odovzdá v termíne do 14 dní od podpisu zmluvy kupujúcemu inštalačné výkresy vrátane pokynov 

na prípravu na montáž zariadení. 

 

3.2  Predávajúci zabezpečí prepravu zariadenia až ku kupujúcemu, montáž a jeho odovzdanie kupujúcemu do 

užívania v  termíne  do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy na adresu kupujúceho v  Bratislave. 

Uvedený termín platí pri odovzdaní pracoviska predávajúcemu v zmysle bodu 4.2 

 

3.3 V prípade vzniku akéhokoľvek druhu odpadu, povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa prevádzajú na predávajúceho. 

 

3.4 Predávajúci bude dodržiavať platnú legislatívu v oblasti životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny pri 

činnostiach vykonávaných v priestoroch kupujúceho.  

 

 

Bod 4 

Záväzky kupujúceho 

 

4.1 Kupujúci sa zaväzuje, že predávajúcemu poskytne všetky nevyhnutné údaje, informácie  a podklady na 

odovzdanie predmetu zmluvy. 

 
4.2 Kupujúci odovzdá predávajúcemu pracovisko k montáži  3 pracovné dní pred termínom montáže, o čom spíše 

zápis o odovzdaní a prevzatí.   

 
4.3 Kupujúci poskytne súčinnosť pri vykládke a transporte zariadenia na miesto určenia. 
 

4.4 Kupujúci poskytne pri uvedení zariadenia do prevádzky (skúšok) i pri zaškoľovaní personálu všetky 
potrebné médiá, vrátane ostatných prostriedkov nutných na uvedenie technológie do prevádzky. 

 
4.5 Kupujúci sa zaväzuje spolupracovať a plniť opatrenia vyplývajúce z požiadaviek príslušného odboru 

hygieny. 
 
4.6 Kupujúci dodá východiskovú revíznu správu el. inštalácie po miesto napojenia zariadení dodávaných  

predávajúcim v termíne do 1 dňa pred termínom montáže zariadenia. 

  

4.7 V prípade, že z dôvodu prekážok na strane kupujúceho nebude možné dodať zariadenia na miesto určenia 

v termíne do termínu montáže, náklady na skladovanie a naviac manipulácie, poprípade transport znáša v plnej 

miere kupujúci. Uvedené nemá vplyv na plnenie bodu č.5 
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Bod 5 
Platobné podmienky a spôsob úhrady predmetu plnenia 
 
Spôsob úhrady: 
5.1 Bezhotovostným platobným stykom (poukázaním na účet predávajúceho) vo forme 2 ( dvoch )   splátok 

nasledovne : 
 - 50 % z celkovej kúpnej ceny   do 60 dní  od protokolárneho uvedenia  zariadenia do prevádzky, 
 - 50 % z celkovej kúpnej ceny do 90 dní od protokolárneho uvedenia  zariadenia do prevádzky 

 
Uvedené sumy budú poukázané na nižšie uvedený účet predávajúceho: 
 

VIRTUS s.r.o.                                         

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava                     

 Číslo účtu: 2115063/7500 

 
 

           5.2 V prípade, že na strane kupujúceho vzniknú prekážky na protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy v termíne 

uvedenom v bode 3.2, nemá to vplyv na úhradu v zmysle vyššie uvedeného bodu  5.1, t.zn. 12 týždňov 

a 60 dní. 

 
 
Bod 6 
 
Miestom plnenia predmetu dodávky je určené pracovisko objednávateľa  a to :  kuchyňa ústavného zariadenia 
kupujúceho v mieste sídla kupujúceho. 
 
Formou riadneho splnenia predmetu zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí kompletnej dodávky zariadenia s 
príslušenstvom /do miesta určenia/ v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie v zmysle účelu, ktorému má slúžiť. 
Protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy /zápis/ potvrdia svojimi podpismi účastníkmi poverení zástupcovia 
kupujúceho a predávajúceho. 
 
Bod 7 
Záväzky z omeškania 
 
Za omeškanie s peňažným plnením je kupujúci povinný platiť úrok z omeškania vo výške 0,05% zo základu istiny 
/dlžnej sumy/ za každý deň omeškania  do zaplatenia, pokiaľ sa účastníci zmluvy nedohodnú na predĺžení lehoty 
splatnosti.  
  
Za omeškanie s vecným plnením je predávajúci povinný platiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty 
zariadenia  (alebo jeho časti) v omeškaní, za každý deň omeškania do dňa riadneho splnenia záväzku,  pokiaľ sa 
účastníci zmluvy nedohodnú na predĺžení lehoty plnenia predávajúcim. Predávajúci nie je v omeškaní, ak dôjde 
k predĺženiu termínu plnenia z dôvodu na strane kupujúceho alebo z dôvodu vyššej moci. 
 
 
Práva a povinnosti účastníkov ohľadne zodpovednosti za záväzky, ktoré nie sú upravené v obsahových podmienkach 
zmluvy, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
vzťahujúcimi sa k veci. 
 

 

Bod 8 
Záruka za akosť dodávky zariadenia  -  24 mesiacov 

 

Záručná lehota je účastníkmi zmluvy dohodnutá  na  24 mesiacov od uvedenia zariadení do prevádzky o čom je spísaný 

protokol. V prípade nemožnosti odovzdať zariadenia z dôvodu zapríčinených  kupujúcim plynie  záručná lehota od 

termínu uvedenom v bode 3.2. 

 

Záruka 24 mesiacov je poskytnutá za podmienky objednania pravidelných platených servisných prehliadok kupujúcim 1 x 

za 12 mesiacov.   

   

Záruka sa vzťahuje iba na vady materiálu, resp. chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia a montáži. 

 

Záruka vrátane súvisiacich prác sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou, preťažovaním, nedodržaním 

prevádzkových parametrov predpísaných výrobcom, resp. inými neodbornými zásahmi obsluhy, ako aj na rýchlo 
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opotrebiteľné súčiastky, resp. tzv. spotrebný materiál (poistky, žiarovky sklá, tesnenia, klinové remene, hadice a pod.), 

vrátane závad vzniknutých nedodržaním návodu na použitie, resp. návodu na predpísanú pravidelnú údržbu kupujúcim, 

ako aj na bežné opotrebenie zariadení. 

 
Právo na bezplatnú opravu v rámci záruky zaniká, ak : 
 
 -  výrobok bol používaný v rozpore s pravidlami stanovenými v návode na obsluhu 
             - obsluha nedodržala  (zanedbala)  prevádzkové pokyny sprostredkované  pri  zaškolení, resp. uvedené 

v návode na obsluhu 
 -  bolo zistené mechanické poškodenie 

-  poškodenie vzniklo vonkajšími vplyvmi ( prírodné javy ako požiar, zatopenie,           prevádzkové vplyvy ako 
výkyvy v el. sieti, výboje statickej elektriny, neprimerané    teplo alebo chlad, výkyvy v prívode médií - voda, 
para, plyn, nefunkčná vzduchotechnika, resp. nedostatočne zabezpečená cirkulácia vzduchu, dôsledky 
nevhodného umývacieho či oplachového prostriedku, nekvalitné média, resp. vniknutím hlodavcov, hmyzu 
atď.). 

 -  bol do výrobku vykonaný neprípustný zásah 
             -  išlo o  záležitosť, ktorá  patrí  do bežnej údržby zariadení (čistenie, odstránenie     vodného  kameňa  a pod.) 

- ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady predmetu kúpy do 5 dní od ich zistenia. 

 
Právo na bezplatnú opravu v rámci záruky zaniká aj vtedy, ak bol na zariadení zistený zásah inou servisnou organizáciou, 
resp. technikom uvedeným v záhlaví protokolu, vynímajúc iných servisných technikov, resp. servisných organizácií 
splnomocnených na výkon opravy firmou Virtus s.r.o. 
 
V prípade poruchy a vady sa vždy predpokladá, že ide o vady opodstatnené, a ak ide o vady v záručnej dobe, je 
predávajúci povinný ich bezodkladne odstrániť. Neopodstatnenosť nároku na odstránenie vady v záručnej dobe 
preukazuje predávajúci. 

 
 Nahlásenie poruchy zariadenia je možné faxom, e-mailom, resp. telefonicky. V prípade telefonickej objednávky je 

potrebné následné písomné zaslanie požiadavky bezodkladne, najneskôr do 2 hodín.  
 

 O odstránenej závade sa spíše zápis, ktorý podpíšu zástupcovia predávajúceho a kupujúceho. V prípade závady 
prerušuje sa plynutie záručnej doby o čas opravy.  
 

Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej zistení u predávajúceho. 

 

Na údržbu a servis ponúkaného typu zariadenia sú k dispozícii servisní technici priamo zaškolení u výrobcu. 

 

Servisné podmienky  počas záručnej doby /24 mesiacov/ 

 

1. Pokiaľ na prístroji vznikne porucha, kupujúci ju bezodkladne ohlási predávajúcemu telefonicky a emailom na 

nasledovných kontaktoch predávajúceho : 

 

 virtus@virtus-sk.com (elektronická adresa) 

 

 02/645 307 85; 0907 714 831; (telefónne číslo)    

 

 

2. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dobu reakcie na nahlásenú poruchu do 2 hodín. V prípade, že porucha bola 

ohlásená na telefónnom čísle uvedenom v bode 1. do 09:00 hodiny pracovného dňa, sa lehota na vykonanie 

opravy stanovuje maximálne na 48 hodín od nahlásenia poruchy, pokiaľ nie je potrebné k sprevádzkovaniu 

dodanie náhradného dielu. V prípade potreby náhradného dielu na opravu  prístroja, sa lehota na vykonanie 

opravy stanovuje  maximálne na 72 hodín od nahlásenia poruchy. Na všetky  lehoty uvedené v bode 2.,  sa 

počítajú len hodiny v pracovných dňoch. 

 

3. Za nesplnenie zmluvných podmienok sa nepovažuje nesplnenie spôsobené zásahom vyššej moci alebo 

nedodržanie lehoty na opravu z dôvodu porušenia povinnosti objednávateľa podľa bodu 8 tejto zmluvy. 

 

V prípade, že predávajúci  nedodrží lehotu  na reakciu na nahlásenú poruchu uvedenú v bode 2 tohto článku a 

kupujúci súčasne splní ostatné dojednania tejto zmluvy, kupujúci má právo na uplatnenie sankcie za každý deň 

omeškania s opravou zariadenia  a to vo výške 0,025 % hodnoty kúpnej ceny predmetu kúpy bez DPH. 
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Bod 9 
Ustanovenia o zániku nesplneného záväzku a zodpovednosť za škodu 
Odstúpenie od zmluvy /ust. § 344 a nasl. ObZ/: 

 po uzatvorení zmluvy môže ktorákoľvek strana od zmluvy odstúpiť z dôvodov okolností uvedených v ust. 356 
ObZ,    

 pri podstatnom porušení zmluvných podmienok /omeškanie s plnením dodávky zariadenia alebo jej časti 
z dôvodu výlučne na strane predávajúceho alebo omeškanie kupujúceho s plnením povinností podľa tejto 
zmluvy /  v súlade s ust. § 345 ObZ a zmluvnými podmienkami, nesplnenie ktorých je označené ako podstatné 
porušenie záväzku.  

 Za podstané porušenie záväzku zo strany predávajúceho sa považuje oneskorenie dodávky z dôvodov výlučne 
na strane predávajúceho o viac ako 30 dní ak nebude dohodnuté inak 

 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje omeškanie platby o viac ako 30 dní ak 
nebude dohodnuté inak.   

 vylučuje sa možnosť odstúpenia od zmluvy predávajúcim počas plynutia záručnej doby, v čase jeho viazanosti 
so   zabezpečovaním záručného servisu v zmysle záväzkov prijatých v zmluve.  

 
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy /ohľadne odstúpenia od zmluvy/, ktoré nie sú dohodnuté v zmluve inak sa 
spravujú  príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
Účastník zmluvy, ktorý porušil svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvne dohodnutých podmienok, zodpovedá za škodu 
spôsobenú druhému účastníkovi zmluvného vzťahu v súlade s  príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka(ust. 
§373 a nasl. ObZ) o zodpovednosti za škodu. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu spôsobenú aj tými, ktorých 
použil na plnenie svojich záväzkov v príčinnej súvislosti s predmetom plnenia alebo jeho časti podľa  zmluvy ( fyzické 
osoby, právnická osoba). 
 
Účinky odstúpenia nastávajú ku dňu doručenia druhej zmluvnej strane. 
 
V prípade, že sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná z akéhokoľvek  dôvodu, považuje sa zásielka za 
doručenú tretím dňom od jej preukázateľného odoslania prijímateľovi." 
 
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane kupujúceho, predávajúci je je oprávnený vyfakturovať 
kupujúcemu vykonané práce až do dňa odstúpenia.  
 
Ak dôjde k oprávnenému odstúpeniu od zmluvy z dôvodov porušení na strane predávajúceho, predávajúci je 

povinný bezodkladne kupujúcemu vrátiť prípadné doposiaľ prijaté platby v súvislosti so zmluvou. V prípade 
odstúpenia od  zmluvy predávajúci je bez zbytočného odkladu povinný už dodané zariadenia demontovať 
a odviezť na  svoje náklady. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody.  
 
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však netýka 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, 
riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom 
na svoju povahu majú trvať po ukončení zmluvy.  

 

10.   
Návody na obsluhu – údržbu zariadenia 
 
10.1  Predávajúci je povinný odovzdať návody na obsluhu a údržbu dodaných zariadení v jednom vyhotovení v jazyku 

slovenskom, resp. českom. 
 
10.2  Záručný a pozáručný servis zabezpečuje firma VIRTUS s.r.o. Bratislava. 

 
 
11.   
Vyššia moc 
 
11.1     Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenie svojich záväzkov riadne a včas, ak príčinou takéhoto 

nesplnenia záväzku je vyššia moc, pokiaľ strana neplniaca si záväzky urobila všetko pre to, aby vzniku 
vyššej moci zabránila. 

 
11.2   Vyššia moc sa pre účely tejto zmluvy rozumie – živelné katastrofy, vojny, násilné povstania, teror, generálny 

štrajk postihujúci subjekty a iné. Platí to i vtedy, ak sa to dotýka zmluvy. 
 
11.3 Povinnosťou zmluvných strán je upozorniť na okolnosti vyššej moci, ktoré môžu negatívne ovplyvniť plnenie 

záväzkov a to včas, aby zmluvným stranám nevznikla škoda. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným 
porušením zmluvných povinnosti kupujúceho.  
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Bod 12 
K spoločným a záverečným zmluvným podmienkam 
Zmeny alebo doplnky obsahových náležitostí zmluvy musia byť stranami dohodnuté v písomnej forme číslovaných a 
datovaných dodatkov (k základnej zmluve) a musia byť podpísané oprávnenými osobami (štatutárny orgán), inak sú 
neplatné.   
 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 2 roky odo dňa uvedenia predmetu kúpy do prevádzky. 
 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán. Účinky zmluvy nastávajú dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR, čo kupujúci zabezpečí najneskôr do 3 dní od dňa 
podpísania tejto zmluvy. Ak nebude táto zmluva zverejnená v  Centrálnom registri zmlúv ÚV SR do 10 dní, má 
predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť. 
 
Ak v zmluve nie je uvedené inak, práva a povinnosti účastníkov zmluvy (osôb konajúcich v ich mene) sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iným všeobecne záväznými právnymi predpismi,  ku ktorým sa 
vzťahujú. 
 

Nedorozumenia alebo prípadné spory sa účastníci zmluvy zaväzujú prednostne riešiť vzájomným konsenzom  
mimosúdnou cestou. Pred uzatvorením zmluvy sa účastníci zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, aby sa pri úprave 
zmluvy odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k nedorozumeniu alebo k vzniku rozporov. 
 
Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporu, ktorý strany nedokážu vyriešiť vzájomnou 
dohodou, na   konanie a rozhodovanie sporu z tejto zmluvy je  príslušný súd na území Slovenskej republiky, pričom 
príslušnosť súdu (vecná a miestna) sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku.  
 
 
Predávajúci :  
 

 

 

.......................................................     ……………………………………………………….. 

       Ing. Rudolf Schichor, CSc.                                                             pečiatka 

    konateľ 

 

 

 

Kupujúci : 

 

 

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

    MUDr. Ivan Vulev, PhD.MPH 

       člen predstavenstva 

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

Ing. Mongi Msolly, MBA 

predseda predstavenstva  a generálny riaditeľ

 

 

 

………………………………………………. 

pečiatka 

 

 
V Bratislave, dňa 20.03.2014 

 
Príloha : 
1. Návrh zmluvy na pozáručný servis



 

 

 

Príloha č. 2: ku KZ č. 01/2014 zo dňa................... 

 

 

  Zmluva na pozáručný servis 
 

Identifikačné údaje účastníkov 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 

Sídlo:Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 

IČO: 35 971 126 

DIČ: 2022105107 

za štatutárny orgán:  

Ing. Mongi Msolly, MBA ,  predseda predstavenstva 

MUDr. Ivan Vulev, PhD.MPH,  člen predstavenstva 

Registrácia: OR-OS Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.:3774/B 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 

Číslo účtu :26330112/0200   

 

DODÁVATEĽ  /Zhotoviteľ/: 

Názov: VIRTUS s.r.o. 

Sídlo: Gallayova 45, Bratislava  841 02 

IČO: 35 719 664   /DIČ/: 2020218365 

Prevádzka: Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Rudolf Schichor, CSc.,  konateľ 

Registrácia: OR Okr. súdu Bratislava 1, odd.:Sro vložka: 14829/B 

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava 

Číslo účtu: 2115063/7500 

 

Bod 1 

Predmet služieb: 

Odborný servis zameraný na údržbu umývačky MEIKO, ktorá je predmetomom kúpnej zmluvy. 

 

Bod 2 

Odporúčania výrobcu na pravidelný servis umývačky: 

Údržba servisným technikom po 1000 hod. prevádzky je uvedená jednak v návode, jednak má 

predpis vyškolený servisný technik, ktorý podľa neho vykonáva predpísanú údržbu výrobcom 

zariadenia. Predpísané sú nasledovné oblasti kontroly: 

 

1. Pohon pásu 

2. Napínanie pásu 

3. Transportný pás 

4. Umývacie a oplachové čerpadlá 

5. Umývací a oplachový systém 

6. Oplachový systém čerstvou vodou 

7. M-filtre 

8. Bypass potrubie 

9. Sušenie 

10. Rekuperátor tepla 

11. Automatické oplachovanie vstupnej vane 

12. Skriňa umývačky 

13. Inštalačná oblasť 



 

 

14. Odpadová inštalácia 

15. Elektrická inštalácia 

16. Funkčná skúška celej umývačky 

Detailné rozpísanie jednotlivých úkonov je v servisnom manuáli určenom pre vyškoleného 

servisného technika. 
 

Spotrebný (opotrebiteľný)  materiál: 

Vzhľadom na robustné prevedenie umývačky riadu MEIKO, je možné medzi opotrebiteľný materiál 

rátať:  

 

 Tesnenia čerpadiel 

 Klzné tesnenie    

 Manžeta tesnenia    

 Druhé klzné tesnenie   

 Tesnenie výpustného ventilu 

 Tesniaci profil    

 Tesnenia prechodov 

 Tesnenie 

 Istič     
     

Uvedené tesnenia sa vymieňajú najskôr po 5000 hod. prevádzky, resp. ešte neskôr. 
 

Čerpadlá umývačky sú z vysokokvalitnej nerezovej ocele CrNi 18/10. Tesnenia sú z kvalitnej 

špeciálnej zmesi, pričom ich životnosť sa pohybuje okolo 5000 prevádzkových hodín.  

Kontrola činnosti vlastných čerpadiel je cez riadiacu elektroniku s výstupom na displej. Kontrola 

funkčnosti tesnenia je taktiež elektronická, pričom v prípade netesnosti je hlásenie na displeji 

a obsluha môže vyrozumieť servis. Vďake tomuto hláseniu nedochádza k výpadkom v činnosti 

umývačky, nakoľko hlásenie sa znázorní už pri malej netesnosti (kvapkách) a je dostatok času na 

servis. 
  

Indikácia pravidelnej údržby je na displeji umývačky. Pravidelná údržba je plánovaná po ca 1000 

hodinách prevádzky. Pri indikácii servisu nie je obmedzená činnosť umývačky. 
 

Bod 3 

Spôsob zabezpečenia opráv: 

Prípadné opravy sú zabezpečené personálom odborne vyškoleným priamo u výrobcu. 

 

Bod 4 

Spôsobilosť zabezpečenia opráv: 

Nástup na opravu: do 2 hodín od jej písomného nahlásenia. 

 

Bod 5 

Dĺžka doby opravy: 

Od 2 hodín do 48 hodín. 

 

Bod 6 

Ceny paušálneho servisu: 

21,00 €/ hod. 

 

Bod 7 

Platobné podmienky paušálneho servisu: 

Splatnosť faktúry 30 dní. 

 



 

 

 

 

Bod 8 

Záruka na nainštalované ND:  

6 mesiacov, ak sa nejedná o výmenu v rámci garancie, tam platí garancia. 

Bod 9 

Záruka na prácu: 

6 mesiacov, ak sa nejedná o prácu v rámci garancie, tam platí garancia.  

 

Bod 10 

Zľava z paušálnej ceny: 

10% 

 

Bod 11 

Peňažná pokuta: 

Vo výške 0,05% z nadobúdacej hodnoty ND a ceny práce, s ktorými je dodávateľ (zhotoviteľ) v 

omeškaní   v prípade, že zariadenie bude po dobu viac ako 10 dní mimo prevádzky z dôvodu 

neschopnosti dodávateľa odstrániť závadu, ktorá vedie k nefunkčnosti zariadenia. Uvedená výška 

pokuty. platí po dobu garancie. 

 

Bod 12 

Doba trvania zmluvy: 

Na neurčito.  

 

Bod 13 

Iné navrhované podmienky: 

Počas záruky platená servisná prehliadka 1x za rok 

 

 

Predávajúci: 

 

 

 

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

(meno a podpis štat. zástupcu)                  pečiatka 

 


