Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201624083_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Sídlo:

Mlynská dolina 1, 81704 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

IČO:

31753604

DIČ:

2020719646

IČ DPH:

SK2020719646

Číslo účtu:

SK37 8180 0000 0070 0039 0960

Tel:

0259375319

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Denis Kandela - REVYT

Sídlo:

Vígľašská 3009/3, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika

IČO:

44334877

DIČ:

1078279796

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0944415337

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:
CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

Odborná prehliadka a odborná skúška vyhradených technických zariadení plynových a tlakových a
odborná prehliadka kotolní
odborná prehliadka, odborná skúška, revízie, technická kontrola, technické skúšanie
71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie; 50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení;
71632000-7 - Technické skúšky; 71631430-3 - Skúšky tesnosti; 71632100-8 - Skúšky ventilov;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Služba
27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška VTZ tlakových a plynových v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009
Z.z. v znení neskorších predpisov a odborná prehliadka kotolne v zmysle Vyhlášky č. 25/84 Zb. v znení Vyhl. č. 75/96 Z.z.
• Vyhotovenie správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ tlakových a plynových v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR
č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
• Vyhotovenie zápisu z odbornej prehliadky kotolní v zmysle Vyhlášky č. 25/84 Zb. v znení Vyhl. č. 75/96 Z.z.
• Diagnostika závad a predloženie cenovej ponuky za predpokladaný rozsah činností a náhradných dielov potrebných na
odstránenie závady.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Počet miest plnenia na vykonanie odbornej prehliadky a odbornej
skúšky
1. 1 NTL plynová kotolňa o inštalovanom výkone 47 kW

objekt

1

kotolňa

1

1.2 Kotol DUAR 24RT

kotol

2
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Minimum

Maximum

Presne

1.3 Tlaková expanzná nádoba OTTOMAT 3/50, objem 50 l

TEN

1

1.4 NTL plynová kotolňa o inštalovanom výkone 96 kW

kotolňa

1

1.5 KotolP50LUX-DAKON

kotol

2

1.6 Tlaková expanzná nádoba EXPANZOMAT B, objem 140 l

TEN

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane vyhotovenia správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške VTZ tlakových a plynových v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.
508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
Vrátane vyhotovenia zápisu z odbornej prehliadky kotolní v zmysle Vyhlášky č. 25/84 Zb. v znení Vyhl. č. 75/96 Z.z.
Vrátane diagnostiky závad a predloženia cenovej ponuky za predpokladaný rozsah činností a náhradných dielov potrebných na
odstránenie závady.
Vrátane dopravy na miesto plnenia a prípadných nákladov na ubytovanie.
Dodávateľ je povinný vykonávať služby v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickoudokumentáciou,
prevádzkovými predpismi alebo pokynmi výrobcov.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy s rozpisom sadzby DPH a ceny s DPH alebo
bez DPH.
Požaduje sa do 7 dní od uzavretia zmluvy predložiť kópiu platného osvedčenia oprávnenej osoby dodávateľa na výkon odborných
prehliadok a odborných skúšok VTZ plynových a tlakových v zmysle § 16 vyhl.č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ po uzavretí zmluvy poskytne dodávateľovi presnú adresu miesta plnenia.
Obdobie trvania zmluvy je 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Periodicita plnenia - 1 x ročne počas obdobia trvania zmluvy (48 mesiacov) v termíne - september daného roka, t.j. 4x počas trvania
zmluvy. Presný termín realizácie bude upresnený na základe dohody s dodávateľom.
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:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica a číslo:

Jesenského 6;8

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.9.2016 9:00:00 - 14.9.2020 9:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo: 1,0000
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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: 398,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 398,00 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 13.9.2016 16:03:11
Objednávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Denis Kandela - REVYT
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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