Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201642865_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:

METTLER-TOLEDO, s.r.o.

Sídlo:

Hattalova 12 , 83103 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31354211

DIČ:

2020326000

IČ DPH:

SK2020326000

Číslo účtu:

Sk1011110000000001320006

Tel:

+421244441220

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Oprava a kalibrovanie prístroja Diferenciálna skenovacia kalorimetria DSC822e

Kľúčové slová:

oprava, kalibrovanie

CPV:

50430000-8 - Opravy a údržba presných zariadení; 50433000-9 - Kalibrovanie

Druh/y:
2.2

Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Oprava a kalibrovanie prístroja Diferenciálna skenovacia kalorimetria DSC 822e na základe reálneho stavu.
• Na senzore "Ceramic Sensor FRS 5+ (DSC1/3)" je opotrebovanie kontaktov ,ku ktorému dochádza v dôsledku používania
(600 stupňov C). Opotrebenie kontaktov má za následok prerušenie vodivého kontaktného spoju senzora so snímacou
jednotkou kalorimetra. Kontakty senzoru sú technicky konštruované ako mikrokontakty a z dôvodu zabezpečenia potrebnej
vodivosti sú zhotovené zo zlata.
• Na základe vykonanej opravy je potrebná aj kalibrácia prístroja.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Oprava zariadenia na diferenciálnu skenovaciu kalorimetriu DSC 822e, ks
ev.č. 5125384265, Mettler-Toledo
Kalibrácia zariadenia na diferenciálnu skenovaciu kalorimetriu DSC
ks
822e, ev.č. 5125384265, Mettler-Toledo
Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Maximum

Presne
1
1

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Bez dopravy, plnenie v mieste poskytovateľa
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní
od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť dokument, že službu poskytuje autorizovaný servis ako opravu tak aj kalibráciu, použité náhradné diely sú
originály, do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy
Poskytovateľ po vykonaní opravy vyhotoví servisný zápis, kde uvedie všetky skutočné náklady, čo bude tvoriť prílohy faktúry.
Poskytovateľ po vyhotovení servisného zápisu a kalibračného listu ich bezodkladne doručí objednávateľovi do miesta plnenia spolu s
faktúrou.
Požaduje sa, aby poskytovateľ yyrozumel o termíne poskytnutia služby kontaktné osoby objednávateľa najmenej 3 pracovné dni
vopred. Poskytnutie služby bude v pracovné dni v pracovnom čase poskytovateľa, prípadne v termíne dohodnutom kontaktnou
osobou.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
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:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:

Nováky

Ulica a číslo:

VÚ 5728 , Duklianska 1, Nováky

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.12.2016 13:44:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

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 vrátane DPH: 3 552,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 05.12.2016 08:23:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
METTLER-TOLEDO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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