Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201615842_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo:

Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

30845572

DIČ:

2020947698

IČ DPH:

SK 2020947698

Číslo účtu:

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Tel:

1.2

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TERMEL SK, spol. s r.o.

Sídlo:

Cesta do Rudiny 2331 , 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

36402869

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0905609486

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Holičské služby

Kľúčové slová:

Holičské služby

CPV:
Druh/y:

98000000-3 - Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom; 98300000-6 - Rôzne
služby; 98320000-2 - Kadernícke služby a služby salónov krásy; 98321000-9 - Kadernícke služby;
98321100-0 - Holičské služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
•

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Strihanie vlasov ženy

osoba

0

13

Strihanie vlasov muži

osoba

0

36

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Strihanie ženy

Žena je ostrihaná alebo má vlasy upravené tak, že ich dĺžka
nezakrýva hodnostné označenie umiestnené na
náplecníkoch rovnošiat a obočie
Muž je ostrihaný nakrátko, účes je priliehavý, rovnomerný a
bez ozdôb. Vlasy svojou dĺžkou nezakrývajú obočie,
nesiahajú na uši a pri základnom postoji nesiahajú cez
golier košele.

Strihanie mužov
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Presne

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Výkon prác je vykonávaný v mieste plnenia u objednávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ musí mať oprávnenie na výkon kaderníckej činnosti.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
Predmetu obstarávania bude realizovaný počas pracovných dní v čase od 7:00 do 14:00 hod.
Požiadavka na plnenie služby v termíne od 6.7.2016 do 30.9.2016 v rozmedzí 1 krát do mesiaca.
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v Opisnom formulári, sa bude
považovať na podstatné porušenie zmluvných podmienok dodávateľa, pričom objednávateľ:
- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy, mal dodávateľ, ako aj všetky zúčastnené osoby na strane dodávateľa, v registri
konečných užívateľov výhod, zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v
zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Martin

Obec:

Martin

Ulica a číslo:

Jilemnického 6,

Čas / lehota plnenia zmluvy:
6.7.2016 13:14:00 - 30.9.2016 13:15:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

osoba

Požadované množstvo: 49,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 577,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 0,00
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4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 577,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.6.2016 14:33:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TERMEL SK, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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