Zmluva o dielo č. Z201815199_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Národný ústav detských chorôb
Limbová 1, 83340 Bratislava, Slovenská republika
00607231
2020848368
SK 2020848368
SK32 8180 0000 0070 0027 9306
+421 259371571

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Denis Kandela - REVYT

Sídlo:

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

IČO:

44334877

DIČ:

1078279796

IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0944415337

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Vykonanie OPaOS vyhradených technických zariadení plynových, tlakových

Kľúčové slová:

Revízia plynových zariadení, tlakových zariadení, odborné prehliadky a skúšky v zmysle
vyhl. MPSVR SR č.508/2009 Z.z.

CPV:

65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby; 71632000-7 - Technické skúšky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Vykonanie OPaOS vyhradených technických zariadení plynových, tlakových

Funkcia
Vykonanie OPaOS vyhradených technických zariadení plynových, tlakových
Technické vlastnosti

Jednotka

plynové zariadenia

ks

5

tlakové zariadenia

ks

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

VTZ tlakové (Ba) - kotol Vitocrossal 300 CR 3 - 895 kW

1xOpakovaná vonkajšia prehliadka, 1xVnútorná prehliadka

VTZ tlakové (Ba) - kotol Vitocrossal 300 CR 3 - 895 kW

1xOpakovaná vonkajšia prehliadka, 1xVnútorná prehliadka

VTZ tlakové (Ba) - kotol Vitoplex 100 SX 1 - 1 400 kW

1xOpakovaná vonkajšia prehliadka, 1xVnútorná prehliadka

VTZ tlakové (Aa) - kotol Vitomax 200 HS - 655 kW

2xOpakovaná vonkajšia prehliadka, 1xVnútorná prehliadka

VTZ tlakové (Aa) - kotol Vitomax 200 HS - 655 kW

2xOpakovaná vonkajšia prehliadka, 1xVnútorná prehliadka

VTZ plynové (Ah) - kotol Vitocrossal 300 CR 3 s
horákom Weishaupt G7/1-D ZMD-LN

2x Odborná prehliadka
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Minimum

Maximum

Presne

VTZ plynové (Ah) - kotol Vitocrossal 300 CR 3 s
horákom Weishaupt G7/1-D ZMD-LN

2x Odborná prehliadka

VTZ plynové (Ah) - kotol Vitoplex 100 SX 1 s horákom
Weishaupt G30/2-A ZM-LN

2x Odborná prehliadka

VTZ plynové (Ah) - kotol Vitomax 200 HS s horákom
Weishaupt G10/3-A ZM-LN

2x Odborná prehliadka

VTZ plynové (Ah) - kotol Vitomax 200 HS s horákom
Weishaupt G10/3-A ZM-LN

2x Odborná prehliadka

Servis kotlov - 5 ks

otvorenie a vyčistenie spalinových komôr, vyčistenie a kontrola
elektród a horákov, nastavenie horákov, protokol o vykonaní
servisu

odborná prehliadka kotolne v zmysle vyhlášky 25/1984
Z.z.

2 ks

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ predloží do 5 dní od uzavretia zmluvy objednávateľovi kópiu platného oprávnenia a osvedčenia na výkon
odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení .
Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi platný doklad o oprávnení podnikať v
službách súvisiacich s predmetom zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenský list).
Dodávateľ predloží do 5 dní od uzatvorenia zmluvy Cenovú kalkuláciu, v ktorej uvedie jednotkové ceny za jednotlivé výkony.
Súčasťou poskytovania služieb a činnosti je aj odovzdanie dokladov pri predložení faktúry, t. j. Správa o odbornej prehliadke a
odbornej skúške, ktoré budú odsúhlasené a podpísané zodpovednou kontaktnou osobou objednávateľa.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy
Splatnosť faktúry min. 60 dní
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Limbová 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.05.2018 07:53:00 - 31.12.2018 07:54:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kpl

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 000,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.04.2018 09:50:01
Objednávateľ:
Národný ústav detských chorôb
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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