
Obchodné meno:

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201618048_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika

36126624

2021613275

SK5181800000007000504489

0326555864

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK1020559232

1020559232

14156831

Ružová 9, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika

Pavol Styk - SERVIS

0917376164

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

servis, plynové horáky

Názov: Pravidelné servisné prehliadky, nastavenia a opravy pretlakových plynových horákov

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

SlužbaDruh/y:

1. Opravy a údržbaKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Servisné prehliadky pretlakových plynových horákov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 a príslušných technických noriem•

Zariadenie nízkotlakovej kotolne zabudovanej v budove•

Servisná prehliadka pretlakových plynových horákov na kotloch WIESMANN zahŕňa vykonanie vizuálnej kontroly
vyhradeného technického zariadenia plynového v rozsahu nasledovnom:

•

Od hlavného uzáveru plynu po spaľovaciu komoru kotlov K1 a K2•

Kontrolu tesnosti zariadenia plynových spojov•

Kontrolu meracích a zobrazovacích zariadení•

Vyčistenie skeletu horáka a plynovej rady•

Vyčistenie plynových a vzduchových filtrov•

Kontrola a doťahovanie elektro svoriek a príslušného pospojovania•

Kontrola funkčnosti ovládacích, regulačných a zabezpečovacích prvkov•

Meranie spaľovacích parametrov a emisných limitov plynového zariadenia•
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PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

2ksPretlakový plynový horák WEISHAUPT  WM-610/3-A-ZM-LN

2ksRegulácia VITOTRONIC 100

1ksRegulácia VITOTRONIC 300

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

WEISMANNServisná prehliadka pretlakových plynových horákov na kotloch

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Dodávateľ predloží objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy do 5 dní po uzavretí zmluvy.

V dohodnutej cene sú zahrnuté prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia.

Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať požadovaný predmet zmluvy podľa požiadavky objednávateľa.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo
vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.

Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať vždy len skutočne dodaný predmet zmluvy.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Cena za službu je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického
kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je
nemenná.

V cene budú zahrnuté aj prepravné a iné poplatky súvisiace s dodaním predmetu zmluvy na miesto plnenia.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

TrenčínOkres:

TrenčínObec:

K dolnej stanici 7282/20AUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2
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Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

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.

3.4

25.7.2016 10:34:00 - 24.7.2020 10:34:00

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 566,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 879,20 EUR4.3

Dodávateľ:
Pavol Styk - SERVIS
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 22.7.2016 10:35:01

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/

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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