Zmluva o poskytovaní služby č. 10/2018
uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. 1
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ :
Dom tretieho veku
Sídlo:
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
zastúpenie vo veciach:
- zmluvných:
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
- realizačných:
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
bankové spojenie:
ČSOB, a.s. Bratislava
IBAN:
SK91 7500 0000 0000 2583 8723
IČO:
30842344
DIČ:
2020914280
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Poskytovateľ :
Názov organizácie :
Sídlo organizácie :
Zastúpený:
Osoba oprávnená konať
- vo veciach technických :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ :
Číslo telefónu :
Číslo faxu :
Zapísaný :

Techteam s.r.o.
Tomášikova 17
Ing. Marek Kordoš

František Kelec, Igor Masár
TATRA BANKA a.s.
2626862840/1100
44690321
2022813463
02/48269652
02/48269653
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka 57816/B
V prípade skupiny dodávateľov uviesť identifikačné údaje každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov.
(ďalej len „poskytovateľ“)
Čl. II.
Úvodné ustanovenia

2.1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom zadanej zákazky s nízkou
hodnotou – „REVÍZIE KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK A ČISTIČIEK VZDUCHU“ .
2.2

Touto zmluvou sa stanovuje právny režim poskytnutia služieb na vykonávanie záručného a
pozáručného servisu klimatizačných zariadení určený počet a druh servisných služieb,
náhradných dielov, miesto dodania a ostatné dodacie podmienky v súlade so zmluvou.

Strana 1 z 5

Čl. III.
Predmet plnenia zmluvy
3.1

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa zabezpečovať služby na vykonávanie
záručného a pozáručného servisu zariadení, zároveň objednávateľovi umožní nadobúdať
vlastnícke právo k tovaru a objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytnutú službu zaplatí zmluvnú
cenu. Predmet plnenia zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 - Cenová ponuka, ktorá
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená do finančného limitu 12 500,- EUR
bez DPH, t.j. 15 000,- EUR s DPH.na celý predmet zákazky „REVÍZIE
KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK A ČISTIČIEK VZDUCHU“. Konkrétne objednanie
servisných služieb bude závisieť od požiadaviek a konečných potrieb objednávateľa.
Čl. IV.
Cena predmetu plnenia zmluvy

4.1

Cena za predmet plnenia zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2

Cena je v súlade s § 2 zákona o cenách založená na cene obchodného alebo
sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku.
Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľa vynaložené
v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy (napr. dopravu na miesto dodania, obaly, ako aj
všetky ďalšie súvisiace služby a iné súvisiace platby, …).

4.3

Celková zmluvná cena za predmet plnenia zmluvy bude určená podľa skutočne poskytnutých
servisných služieb, množstiev a druhov náhradných dielov.
Čl. V
Podmienky dodania a preberania predmetu plnenia zmluvy

5.1

Za poskytovateľa je za riadne odovzdanie predmetu plnenia zmluvy zodpovedná osoba
oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy podľa čl. I., pokiaľ nie je v čiastkovej zmluve,
resp. objednávke uvedené inak.

5.2

Predmet plnenia zmluvy za objednávateľa preberá osoba uvedená v zmluve. Lehota dodania
predmetu plnenia podľa tejto zmluvy.

5.3

Predmet plnenia zmluvy sa považuje za dodaný po podpísaní servisného listu s uvedením
množstva a druhu servisných hodín pre daný typ zariadenia, cenou za náhradné diely,
konečnou cenou, dátumom, pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby objednávateľa
a poskytovateľa.
Čl. VI
Miesto dodania a preberania predmetu plnenia zmluvy

6.1

Miestom dodania a preberania Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava Petržalka.
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Čl. VII
Platobné podmienky
7.1

Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú cenu podľa
článku IV. tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom po jeho dodaní podľa
článku V. tejto zmluvy. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok na
zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy.

7.2

Každá faktúra bude mať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude originál servisného listu. Ak
poskytovateľ nie je platiteľom DPH, uvedie celkovú zmluvnú cenu za predmet plnenia
zmluvy v eur a k tomu uvedie, že nie je platiteľom DPH. Verejný obstarávateľ postupuje
v zmysle platných právnych predpisov SR, o.i. zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH.

7.3

Lehota splatnosti faktúry 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom. Ak
predložená faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa ods. 1 a 2 alebo nebude vystavená v súlade
s platnou zmluvou objednávateľ ju vráti v lehote splatnosti poskytovateľovi na dopracovanie.
Opravená faktúra je platná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

7.4

Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom.
Čl. VIII
Záruka na predmet plnenia zmluvy

8.1

Objednávateľ má právo kontrolovať množstvo a kvalitu dodaných servisných prác
a náhradných dielov. V prípade, že objednávateľ zistí nedostatky resp. rozpor s vopred
dohodnutými požiadavkami, je oprávnený požiadať poskytovateľa o ich odstránenie.
Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade opodstatnenosti požiadavky objednávateľa tieto
nedostatky bezodkladne odstrániť.
Čl. IX
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

9.1

V prípade nedodržania lehoty dodania predmetu plnenia zmluvy podľa čl. V. si objednávateľ
môže uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu
zmluvy za každý deň omeškania.

9.2

V prípade omeškania platby oproti ustanoveniu čl. VII. si poskytovateľ môže uplatniť voči
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za
každý deň omeškania.

9.3

Pri odstúpení od zmluvy podľa čl. X. je druhá zmluvná strana oprávnená vymáhať
preukázateľne vynaložené náklady.

Strana 3 z 5

Čl. X
Doba trvania zmluvy a právo odstúpenia od zmluvy
11.1 Zmluva sa uzatvára na 3 roky alebo do vyčerpania finančného limitu 12 500,- EUR bez DPH,
t.j. 15 000,- EUR s DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
11.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom
porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú
stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
Čl. XI
Osobitné ustanovenia
12.1 Na základe tejto zmluvy nemôže dôjsť k plneniu predmetu zmluvy. Plnenie je možné až na
základe objednávky na servisné služby.
Článok XII - Záverečné ustanovenia
14.1 Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
14.2 Na prerokovanie prípadných sporov je určený miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa
nachádza sídlo objednávateľa.
14.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky. poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto
zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v štyroch rovnopisoch,
z ktorých objednávateľ dostane dva rovnopisy a poskytovateľ dostane dva rovnopisy.
14.3 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s
ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

dňa: 6.6.2018

dňa: 6.6.2018

Ing. Marek Kordoš
Konateľ spoločnosti

PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
Riaditeľka, Dom tretieho veku
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Príloha č. 1: Cenová ponuka
Názov uchádzača: Techteam s.r.o.
Sídlo: Tomášikova 17, Bratislava
IČO: 44 690 321
Kontaktná osoba: František Kelec
Tel.: 0914 323 075
Email: kelec@techteam.sk
Revízia klimatizačných jednotiek a čističiek vzduchu vrátane výmeny filtrov

Názov tovaru

M.J.

Cena
Počet za M.J. Cena za M.J. Cena celkom
M.J.
bez
s DPH
s DPH
DPH

Klimatizačná jednotka RAS-107SAV-E vnútorná

ks

1

18,4

22,08 €

22,08 €

Klimatizačná jednotka RAS-107SAV-E vonkajšia

ks

1

29,2

35,04 €

35,04 €

Klimatizačná jednotka RAS-10PKVSG-E vnútorná

ks

1

18,4

22,08 €

22,08 €

Klimatizačná jednotka RAS-10PAVSG-E vonkajšia

ks

1

29,2

35,04 €

35,04 €

Klimatizačná jednotka RAV-SM1107CTP-E

ks

1

18,4

22,08 €

22,08 €

Klimatizačná jednotka RAV-SM1104ATP-E

ks

1

29,2

35,04 €

35,04 €

Klimatizačná jednotka split systému - vnútorná

ks

1

18,4

22,08 €

22,08 €

Klimatizačná jednotka split systému - vonkajšia

ks

1

29,2

35,04 €

35,04 €

Čistička vzduchu typ THERAPY AIR ION

ks

1

21,5

25,80 €

25,80 €

sada

1

149,1

178,92 €

178,92 €

Sada filtrov do čističiek vzduchu typu THERAPY AIR ION - antistatický filter,
antibakteriálny filter, filter HEPA, antialergický filter a filter s aktívnym uhlím

SPOLU

433,20 €
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