DODATOK č. 2 K ZMLUVE O SERVISNEJ ČINNOSTI
Na základe dohovoru zmluvných strán sa predmetná zmluva č.
nasledovne:

001- 40/2010 mení a dopĺňa

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1

Objednávateľ:

Obec Čakajovce
Obecný úrad Čakajovce
951 43 Čakajovce

štatutárny orgán :
Zástupca k rokovaniam vo veciach:
a/technických :
Milan Greguš
b/zmluvých:
Milan Greguš
IČO:
00307807
1Č DPH:
2021062692
Bankové spojenie :
Dexia banka a.s. Nitra. č.účtu: 0805316002/5600

1.2

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán

AQUAFLOT spol. s r.o.
Sikárska č. 8
949 05 NITRA
Ing.Vladimír Leckéši - riaditeľ

Zástupca k rokovaniam vo veciach:
a/technických :
Ing.Vladimír Leckéši
M1mu
Ing.Vladimír Leckéši
b/zmluvých :
31447422 IČO :
SK2020406256
IČDPH:
Bankové spojenie :
Tatra banka,IBAN:SK92 1100 0000 0029 2791 3293
V obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,
Spoločnosť zapísaná:
SJBgSR
Odd.Sro. vl.C. 787/N
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II.
PREDMET PLNENIA

2.1 Predmetom zmluvy sú pravidelné prehliadky, nastavenie a údržba ČOV AQ150 a čerpacej stanice
v rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizuálna kontrola všetkých potrubných spojov
Kontrola funkcie ČOV AQ150
Kontrola funkcie dúchadla
Kontrola funkcie mamutových čerpadiel
Kontrola melnenia v koši hrubého predčistenia
Kontrola prepojenia na odtokovú kanalizáciu
Kontrola kvality vyčistenej vody
Kontrola kvality aktivovaných kalov
Meranie množstva kyslíka v aktivačnej zmesi
Meranie odporu prevzdušňovacích elementov
Meranie pH prostredia

Kontrola technického stavu ČS (čerpacej stanice):
• vizuálna kontrola technického stavu zariadenia,
• kontrola funkcie plavákových snímačov,
• kontrola funkcie kalového čerpadla,
• kontrola elektrického rozvádzača,
• kontrola časového spínania.

2.2 Predmetom zmluvy sú servisné opravy mimo pravidelných prehliadok technológie ČOV a ČS
podľa nahlásenia objednávateľa.
V.
CENA

5.1. Cena za plnenie predmetu zmluvy je členená nasledovne:
5.2. Cena za servisnú prehliadku ČOV AQ150+ČS s dopravou - 2 technici je 240€.
V cene servisnej prehliadky sú zahrnuté nasledovné úkony ( podľa typu zariadenia):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vizuálna kontrola všetkých potrubných spojov
Kontrola funkcie ČOV AQ150
Kontrola funkcie dúchadla
Kontrola funkcie mamutových čerpadiel
Kontrola melnenia v koši hrubého predčistenia
Kontrola prepojenia na odtokovú kanalizáciu
Kontrola kvality vyčistenej vody
Kontrola kvality aktivovaných kalov
Meranie množstva kyslíka v aktivačnej zmesi
Meranie odporu prevzdušňovacích elementov
Meranie pH prostredia

Kontrola technického stavu ČS (čerpacej stanice ):
• vizuálna kontrola technického stavu zariadenia,
• kontrola funkcie plavákových snímačov,
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•
•
•

kontrola funkcie kalového čerpadla,
kontrola elektrického rozvádzača,
kontrola časového spínania.

•

Cena je uvedená vrátane lx doprava 2 technikov Nitra - Čakajovce - Nitra.

Cena neobsahuje :
• Odstránenie vzniknutých porúch zistených pri servisnej prehliadke.
• V prípade zistenia menej závažných porúch budú tieto odstránené v deň realizácie servisnej
prehliadky, ak to bude možné. Y takom prípade budú tieto práce fakturované hodinovými
sadzbami prítomných technikov, fakturovaný bude tiež použitý montážny materiál, prípadne
náhradné diely použité pri oprave.
• V prípade zistenia rozsiahlejšej poruchy, prípadne ak je potrebné objednanie náhradných
dielov (výmena, oprava,..), t.j. nie je možné opravu vykonať v deň realizácie servisnej prehliadky,
bude táto informácia uvedená v montážnom denníku a následne sa bude postupovať podľa dohody
oboch strán.
• V cene nie sú zahrnuté náhradné diely, chemikálie ani spotrebný materiál, tieto sú predmetom
samostatnej fakturácie.
5.3. Cena za bežnú opravu/servis je 27€ za každú hodinu práce servisného technika, 406 za každú
hodinu práce programátora alebo technológa. Pri bežnej oprave bude fakturovaná minimálne 1
hodina práce servisného technika a každá ďalšia začatá 'á hodina.
Cena za dopravu pri bežnej oprave/servise pre 1 technika je 55€/celok , pre 2 servisných
technikov je 95€/celok.
5.4 Diagnostika a kontrola stavu zariadenia pred opravou v cene 1006/celok.
V cene sú zahrnuté nasledovné úkony :
•
•
•
•
•
•

vizuálna kontrola technického stavu zariadenia
vizuálna kontrola potrubných spojov
vizuálna kontrola chodu agregátov
vizuálna kontrola funkcie častí merania a regulácie
vizuálna kontrola chodu agregátov
určenie príčiny poruchy

5.5 Cena za náhradné diely a spotrebný materiál sa bude účtovať podľa servisného protokolu.
5.6 Ceny sú platné pre rok 2022 a sú uvedené bez DPH.
5.7 Ceny za plnenie predmetu zmluvy pre ďalšie roky budú stanovené dodatkom k tejto zmluve.

V II.

PLATNOSŤ ZMLUVY

7.1

7.2

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti tejto zmluvy minimálne do 31.12.2022. Zmluva je
automaticky obnovovaná pre nasledujúci rok, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán túto zmluvu
nevypovie.
Vypovedanie zmluvy je možné obojstranne bez uvedenia dôvodu. Vypovedanie zmluvy
nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

AQUAFLOT spol. s r.o. & Obec Čakajovce

Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
Dodatok nadobúda platnosť okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom dodatku k zmluve
doručený druhej zmluvnej strane.
«t.

Tento dodatok ku zmluve je vypracovaný v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jeden,
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