Zmluva o dielo č. Z20169188_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. 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:

OTIS Výťahy, s.r.o.

Sídlo:

Rožňavská 2, 83000 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35683929

DIČ:

2020322964

IČ DPH:

SK2020322964

Číslo účtu:

SK7502000000001144768056

Tel:

0911656169

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Oprava výťahov,výmena odkláňacej kladky na výťahoch TOV 320,TNV 500 Tranza-Břeclav

Kľúčové slová:

Oprava výťahov,výmena odkláňacej kladky na výťahoch TOV 320,TNV 500 Tranza-Břeclav

CPV:
Druh/y:

50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby; 50700000-2 - Opravy a údržba vnútornej inštalácie
budov; 50750000-7 - Opravy a údržba výťahov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Služba; Tovar

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Oprava výťahov,výmena odkláňacej kladky na výťahoch TOV 320,TNV 500 Tranza-Břeclav

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Výmena odkláňacej kladky výťahu TOV 320 s valivým uložením

ks

1

Výmena odkláňacej kladky výťahu TNV 500 s valivým uložením

ks

1

Výmena čapu 45x200

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Výrobca výťahov

Tranza Břeclav

Typ druh výťahov

Ac1, TN Ac1

Nosnosť výťahov, zdvih

320kg a 500kg, 18m
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Minimum

Maximum

Presne

Nosné prostredie

3x10 a 4x10

Dĺžka nosného prostredia

3x26m a 4x26m

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
* Cena za predmet zákazky musí zahŕňať náklady spojené s dopravou, naložením a vyložením ,odvozom vymenených častí a všetky
ďalšie možné náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky na miesto určenia.
* Objednávateľ požaduje aby dodávateľ kontaktoval objednávateľa do 3 dní od uzavretia zmluvy za účelom dohodnutia termínov
opráv.
*Objednávateľ požaduje ,aby zhotoviteľ pred samotnou opravou vypracoval a predložil skutočný plán prác na uvedených
zariadeniach.
*Objednávateľ požaduje predložiť fotokópiu Oprávnenia resp. osvedčenia na výkon činností a na výkon odborných prehliadok a
odborných skúšok elektrických zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje, aby v prípade nepredvídaných opráv,výmeny súčiastok, boli tieto konzultované s objednávateľom.
*Zhotoviteľ je povinný predložiť po ukončení vykonaných prác na potvrdenie súpis skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov,
ktorý bude po potvrdení objednávateľom nedeliteľnou súčasťou faktúry.
*Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác a odovzdaní diela objednávateľovi, doručiť spolu s faktúrou potrebnú dokumentáciu - atesty,
certifikáty, záručné listy a iné doklady.
*Zhotoviteľ spolu s odovzdaním vykonaných prác, odovzdá objednávateľovi aj všetky potrebné revízne správy, ktoré sú potrebné pre
bezpečný chod a prevádzku zdvíhacích zariadení.
*Záručná doba na opravu výťahov je minimálne 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia prác.
*Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú škodu, vrátane všetkých škôd spôsobených osobami, ktoré sa podieľajú na
plnení predmetu zákazky.
*Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných
podmienok zákazky. Nedodržaním uvedených osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľ zákazku neprijme a zmluvu zruší.
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:
3.5.2016 9:00:00 - 31.5.2016 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cena celkom

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.
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IV. Zmluvná cena

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 289,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 546,80 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 3.0, 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 22.4.2016 9:03:05
Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
OTIS Výťahy, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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