Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201628969_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

1.2

Obchodné meno:

Centrum výcviku Lešť

Sídlo:

Lešť, 96263 Pliešovce, Slovenská republika

IČO:

00804932

DIČ:

2021773644

IČ DPH:

SK2021773644

Číslo účtu:

SK4781800000007000167777

Tel:

0960455964

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AKS group s.r.o.

Sídlo:

Hollého 383/65 , 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

47424893

DIČ:

2023876019

IČ DPH:

Sk2023876019

Číslo účtu:
Tel:

0948148740

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistenie mobilných toaliet

Kľúčové slová:

Chemické čistenie mobilných toaliet

CPV:

90900000-6 - Čistiace a sanitárne služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

2.2

Druh/y:

Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom služby je chemické čistenie mobilných toaliet vrátane dodávky chemikálií potrebných pred prvým použitím
toaliet a počas prevádzky. Kompletné čistenie (servis) počas prevádzky obsahuje: Vytiahnutie exkrementov zo suda
pumpou, čistenie wapkou z vonku aj z vnútra, doloženie chemikálií, doloženie toaletného papiera, voňavka.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Čistenie mobilných toaliet typu WC model Klasik

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Jedná sa o model: WC model Klasik

Plastová toaleta obsahujúca 250 l sud na fekálie, pisoár,
držiak na toaletný papier, vešiak na šaty, protišmykovú
podlahu, uzamykacie dvere z vnútra.

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne
18

Poskytovateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy podpísanú a opečiatkovanú podrobnú cenovú ponuku prostredníctvom el. pošty
vo formáte PDF. Ceny uviesť za kus bez DPH a s DPH a celkovú cenu za celý sortiment s DPH vrátane dopravy a všetkých nákladov
súvisiacich so službou.
Čistenie (servis) mobilných toaliet je nutné zabezpečiť trikrát do týždňa alebo podľa potrieb obstarávateľa. Toalety budú
rozmiestnené na šiestich stanovištiach vzdialených medzi sebou cca 4 km. Na vykonanie kompletného servisu 18 toaliet je potrebné
prejsť 24 km úsek po asfaltových a spevnených komunikáciach.
Pri preberaní a odovzdávaní vykonaných služieb bude o tejto skutočnosti vystavený dodací list. Dodací list spracuje poskytovateľ a
podpíšu ho určení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Ak pri preberaní služby poverený zamestnanec objednávateľa zistí
kvalitatívne nedostatky, poskytovateľ je povinný tieto nedostatky na mieste odstrániť.
Poskytovateľ zodpovedá za to, že dodané chemikálie a voňavka spĺňa príslušné kvalitatívne parametre v súlade s platnou
legislatívou.
Platnosť zmluvy môže byť ukončená dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa pre podstatné
porušenie tejto zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu a v kvalite stanovenej
objednávateľom a ak poskytovateľ nedodá predmet zmluvy v lehote a v požadovanom množstve.
Objednávateľ bude realizovať platbu za vykonané služby prevodným príkazom na základe faktúry, vyhotovenej v dvoch výtlačkoch s
ostatnými potrebnými náležitosťami pre fakturáciu. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia
faktúry.
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:

Banskobystrický

Okres:

Zvolen

Obec:

Lešť (vojenský obvod)

Ulica a číslo:

Lešť

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.10.2016 20:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

služba

Požadované množstvo: 1,0000
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: 3 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 200,00 EUR
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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 4.10.2016 9:03:01
Objednávateľ:
Centrum výcviku Lešť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AKS group s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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