
Obchodné meno:

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201510296_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Dom tretieho veku

Polereckého 2, 85104 Bratislava, Slovenská republika

30842344

62310065

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0915488849

JTB, s.r.o.,

Mlynská 834, 03495 Likavka, Slovenská republika

45351911

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

 Revízie elektrických spotrebičovNázov:

revízie, elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče,

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie; 71632000-7 - Technické skúšky; 60000000-8 -
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

SlužbaDruh/y:

1. Opravy a údržbaKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. a jej novelizácie
č. 398/2013, s odvolaním na STN 33 1600 a STN 33 1610. Jedná sa o jednorázové vykonanie skúšok a prehliadok.Vrátane
dopravných nákladov.

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

51ksPredlžovačky

19ksRozdvojky

22ksPC

23ksMonitor

13ksChladničky

9ksMikrovlnky

140ksVariče
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18ksRýchlovarné konvice

4ksKávovary

15ksKopírky, tkačiarne

6ksZáložné zdroje

6ksVysávače

3ksŽehličky

3ksMangle a žehliace systémy

21ksTelevízory

19ksRádia

20ksLampy a svietidlá

7ksVentilátory

31ksElektrické postele

10ksNafukovacie matrace

5ksPračky

2ksSušičky

3ksVideá a DVD prehrávače

5ksSkartovačky

2ksGramofóny

3ksVŕtačky

2ksBrúsky

13ksAdaptéry a nabíjačky

6ksČističe vzduchu prenosné

1ksTeplovzdušná pištol

1ksElektrické nožnice Bosch

1ksČerpadlo Sette Drain

1ksPíla Makyta

1ksHoblík elektrický

1ksPájkovačka

1ksPíla okružná

1ksKompresor

1ksZvárací agregát

1ksElektrické nožnice na živý plot

1ksKamerový systém

2ksMasážne lehátka

1ksMagnetoterapia

1ksBiorlampa

1ksInfralampa

1ksElektroterapia

1ksVákuová terapia

1ksParafínová vaňa

1ksPerličkový kúpeľ na nohy

2ksMasážne prístroje
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1ksMotodlaha

1ksEKG

1ksBežiaci pás

1ksZosilňovač

1ksMixážny pult

1ksServer

1ksLaminovačka

1ksOhrievač vody

1ksNačúvací aparát

1ksRehabilitačné zariadenie

1ksElektrické hodiny

1ksMalé reproduktory

1ksUmývačka riadu

1ksSignalizačná ústredňa

1ksPersonal public addrees ampliefier

1ksReproduktor so zosilňovačom

1ksBojler

1hod.mimoriadna revízia

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

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 SR č.
508/2009 Z. z., § 24 na skupinu E2).

Podrobný harmonogram dodania služby dodávateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy, ktorý bude odsúhlasený objednávateľom
tak, aby výrazným spôsobom nenarušil prevádzku v budove, ktorej sa revízia týka.

Súčasťou poskytovaných služieb a činností je aj odovzdanie dokladov pri predložení faktúry, t.j.  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 služieb, ktorý bude po potvrdení objednávateľom neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

Vrátane dopravných nákladov

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1
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Bratislavský

Bratislava VOkres:

Bratislava - mestská časť PetržalkaObec:

Polereckého č. 2Ulica a číslo:

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

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.

3.4

22.6.2015 8:00:00 - 3.7.2015 16:00:00

Jednotka: celok

Množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 833,00 EUR4.1

Sadzba DPH: -4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 833,00 EUR4.1

Objednávateľ:
Dom tretieho veku
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 5.6.2015 16:13:01

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/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

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.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
JTB, s.r.o.,
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Dom tretieho veku
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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