Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201525610_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Sídlo:

Ipeľská 1, 04011 Košice, Slovenská republika

IČO:

00606723

DIČ:

2020928052

IČ DPH:

sk2020928052

Číslo účtu:

sk6481800000007000134588

Tel:

0557860101

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ELPO, s.r.o.

Sídlo:

Okružná 761/25, 05801 Poprad, Slovenská republika

IČO:

36450359

DIČ:

2020017329

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK1775000000004019503685

Tel:

0527724249

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Odborné prehliadky,revízie bleskozvodov

Kľúčové slová:

Odborné prehliadky,revízie bleskozvodov,odstránenie závad

CPV:

71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie; 71632000-7 - Technické skúšky; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojov,
prístrojov a súvisiaceho vybavenia
Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Vykonanie pravidelných odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
odvolávajúc sa na STN 33 2000-6, STN 33 1500, STN EN 62305-3 (STN 34 1390) a STN 34 1391 .Vrátane dopravných
nákladov.
• Odstránenie drobných závad zistených pri odborných prehliadkach, odborných skúškach a revíziách vrátane ceny
spotrebného materiálu do hodnoty 30 EUR s DPH/1 miesto

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Revízia bleskozvodov budov

ks

3

budova č.1 - počet zvodov bleskozvodu

ks

6

budova č.2 - počet zvodov bleskozvodu

ks

4

budova č.3 - počet zvodov bleskozvodu

ks

10

odstránenie prípadných závad

hod

1
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Budovy, ktorých sa týka požadovaná služba sú určené na
administratívnu a laboratórnu činnosť.
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy objednávateľovi kópiu oprávnenia na výkon odborných prehliadok a odborných
skúšok elektrických zariadení (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa Vyhlášky MPSVaR č.
508/2009 Z. z., § 24 na skupinu E2).
Objednávateľ požaduje od dodávateľa predložiť podrobný rozpočet jednotlivých položiek do 7 dní od uzavretia zmluvy. Cenová
kalkulácia - rozsah
Vrátane odstránenia drobných závad
V hodinovej sadzbe za odstránenie drobných závad zistených pri odborných prehliadkach, odborných skúškach a revíziách je
započítaná okrem ceny za vykonanie služieb aj cena za spotrebný materiál do hodnoty 30Eur s DPH/1 miesto.
V prípade odstránenia závady s cenou spotrebného materiálu nad 30Eur s DPH/1 miesto plnenia, dodávateľ predloží objednávateľovi
na odsúhlasenie cenovú ponuku s uvedením predpokladaného rozsahu činností a ceny spotrebného materiálu.
Dodávateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy, podrobný harmonogram dodania služby,ktorý bude odsúhlasený objednávateľom
tak, aby výrazným spôsobom nenarušil prevádzku v budovách, ktorých sa revízia týka.
Súčasťou poskytovaných služieb a činností je aj odovzdanie dokladov pri predložení faktúry, t.j. Správa o odbornej prehliadke a
odbornej skúške a Revízne správy, ktoré budú odsúhlasené a podpísané zodpovednou kontaktnou osobou objednávateľa.
Dodávateľ je povinný predložiť zodpovednému zamestnancovi objednávateľa po ukončení vykonaných služieb na potvrdenie súpis
skutočne vykonaných prác a služieb, ktorý bude po potvrdení objednávateľom základom fakturácie a neoddeliteľnou súčasťou
faktúry.
Fakturácia bude realizovaná na základe skutočného objemu poskytovaných služieb.
Požaduje sa predložiť k faktúre / alebo vo faktúre / podrobný rozpis ceny za jednotlivé položky, cena bez DPH, DPH, cena s DPH a
cena spolu
Splatnosť faktúry je stanovená na 15 dní od dňa jej doručenia.
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 II

Obec:

Košice - mestská časť Západ

Ulica a číslo:

Ipeľská 1

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
15.10.2015 8:00:00 - 31.10.2015 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cena celkom

Množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 188,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 0,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 188,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.9.2015 15:03:04
Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ELPO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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