Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202120246_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Dodávateľ:
Obchodné meno:

STOLAMED PLUS, s. r. o.

Sídlo:

Michalská 9, 81103 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

46892923

DIČ:

2023652565

IČ DPH:

SK 2023652565

Telefón:

0907220700

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Kľúčové slová:

Hasiaci prístroj, oprava, tlaková skúška

CPV:

50514000-1 - Opravy a údržba kovových nádob; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov

Funkcia
Opravy prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred požiarmi.
Výrobcovia HP - Červinka, Kodreta, Kovoslužba, Vitkovice HTB, Hastex, Tepostop
Vrátane tlakových skúšok
Technické vlastnosti

Jednotka

Prenosné HP práškové - P1Če - ČERVINKA

ks

4

Prenosné HP práškové - P2Če - ČERVINKA

ks

3

Prenosné HP práškové - P6Če - ČERVINKA

ks

5

Prenosné HP práškové - P6 - KOVOSLUŽBA

ks

53

Prenosné HP snehové - 5SKT - KOVOSLUŽBA

ks

26

Prenosné HP práškové - PR2e - KODRETA

ks

2

Prenosné HP práškové - P6Te - KODRETA

ks

32

Prenosné HP snehové - S5KTe - KODRETA

ks

21

Prenosné HP práškové - P2F - HTB/ETS Vítkovice

ks

24
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Minimum

Maximum

Presne

Prenosné HP práškové - P6F - HTB/ETS Vítkovice

ks

6

Pojazdné HP snehové - 2xS30 - KODRETA

ks

2

Prenosné HP snehový - S5KTe - HASTEX

ks

1

Prenosné HP práškové - PG 2 LE - TEPOSTOP

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Ponuka musí byť spracovaná vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (vypracovanie protokolov o oprave,
štítkov o oprave, dopravné náklady od objednávateľa a späť k objednávateľovi).
Požaduje sa predložiť podrobný rozpočet do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy s uvedením cien jednotlivých HP.
Požaduje sa predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veciach plnenia zmluvy a všetky ostatné požadované doklady do
7 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť platné osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti (§ 11c zákona č. 314/2001 Z.z.) fyzickej osoby
Dodávateľa na vykonávanie kontroly a opravy hasiacich prístrojov. Osobitné oprávnenie musí byť vydané výrobcom hasiacich
prístrojov (ak má výrobca sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie) alebo jeho splnomocneným zástupcom v
uvedených štátoch.
Ak Dodávateľ predloží osobitné oprávnenie vydané splnomocneným zástupcom výrobcu hasiacich prístrojov, k predloženému
oprávneniu súčasne predloží aj splnomocnenie výrobcu hasiacich prístrojov na vydávanie osobitného oprávnenia o odbornej
spôsobilosti na vykonávanie kontrol a opráv hasiacich prístrojov.
Požaduje sa predložiť platné oprávnenie na činnosť na tlakových a plynových zariadeniach v potrebnom rozsahu (§ 15 zákona
č. 124/2006 Z.z.), v prípade ak je Dodávateľ zamestnávateľ, vydané oprávnenou právnickou osobou na výkon odborných
prehliadok, odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia a plnenie tlakovej nádoby na dopravu plynu.
Požaduje sa predložiť platné osvedčenie na vykonávanie činnosti alebo platný preukaz na vykonávanie činnosti na tlakových a
plynových zariadeniach v potrebnom rozsahu, v prípade ak Dodávateľ je fyzická osoba – podnikateľ, vydané oprávnenou
právnickou osobou alebo fyzickou osobou, alebo právnickou osobou (podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.), ktorá má
oprávnenie podľa § 27 ods.3 zákona č. 124/2006 Z.z.
Výsledkom musí byť potvrdenie o vykonaní opráv, o stave a možnosti ďalšieho používania zariadení v dvoch originálnych
vyhotoveniach a tie odovzdá Objednávateľovi.
Požaduje sa vykonanie opráv hasiacich prístrojov v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 14:00 hod.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Súčasťou faktúry budú potvrdenia o opravách, respektíve o
vyradení HP. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH aj s DPH a počet jednotiek
vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu. V
celkovej cene opravy HP musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím služby a dopravou. Objednávateľ
neposkytuje preddavok.
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude Objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných
podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári Objednávateľ
zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ vyrozumie o termíne vykonania opráv najmenej 7 pracovných dní vopred.
Oznámené vady sa Dodávateľ zaväzuje odstrániť na vlastné náklady na základe písomnej reklamácie Objednávateľa
najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.Dodávateľ sa zaväzuje vykonať likvidáciu vymenených náhradných dielov na
vlastné náklady.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu diela postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť Objednávateľovi vyraďovací protokol o hasiacich prístrojoch, na ktorých nebolo možné vykonať opravu
alebo tlakovú skúšku.
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Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Po vykonaní opráv a plnení prenosných (pojazdných) hasiacich prístrojov vydať potvrdenie v súlade s prílohou č. 7 Vyhlášky č.
719/2002 Z. z. a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní opravy a plnenia hasiaceho prístroja s
rozmermi, údajmi podľa príl. č.8 vyhlášky č.719/2002 Z.z..
Po vykonaní opravy a plnenia alebo po vykonaní tlakovej skúšky tlakovej nádoby alebo skúšky po oprave tlakovej nádoby
prenosného (pojazdného) hasiaceho prístroja, musí byť tento považovaný za akcieschopný a jeho vlastnosti musia spĺňať
požiadavky uvedené v príl.č.5 k vyhláške č.719/2002 Z.z..
Opravy (vrátane tlakových skúšok tlakových nádob alebo vykonávania skúšok po oprave tlakovej nádoby, plnenia a prípadné
označovanie) prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov od príslušných výrobcov budú vykonávané v opravárenských
dielňach a skúšobniach poskytovateľa, poskytovateľ služby vystaví objednávateľovi služby protokol o prevzatí hasiacich
prístrojov do opravy, v ktorom uvedie ich konkrétne druhy a množstvá. Dopravu hasiacich prístrojov z a do miesta
poskytovania služby zabezpečí poskytovateľ na vlastné náklady.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica:

Železničná 3, 91101, Trenčín

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.10.2021 09:06:00 - 29.10.2021 09:06:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

obsah objednávky podľa opisného formulára

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 574,97 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 089,96 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120246

V Bratislave, dňa 13.10.2021 12:24:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
STOLAMED PLUS, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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