Zmluva o dielo č. Z20157773_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Sídlo:

Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov, Slovenská republika

IČO:

00149683

DIČ:

2020711308

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

+421 514520861

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Rastislav Trošan - erevizie.sk

Sídlo:

17. novembra 20, 08301 Sabinov, Slovenská republika

IČO:

41517733

DIČ:

1075435427

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK7775000000004018245485

Tel:

0948454193

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a elektrických spotrebičov

Kľúčové slová:

odborné prehliadky, odborné skúšky, revízie, elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče

CPV:
Druh/y:

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

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle platných právnych predpisov, najmä vyhlášky
MPSVaR č. 508/2009 Z. z., STN 33 1610. Jedná sa o jednorázové vykonanie skúšok a prehliadok.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

revízia budovy 1

ks

1

revízia bleskozvodu - počet zvodov

ks

10

regulačná stanica plynu - počet zvodov

ks

1

rozvádzače

ks

13

ističe

ks

339

svietidlá

ks

754

vonkajšie osvetlenie

ks

10

tepelné spotrebiče do 7 kW

ks

10
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Minimum

Maximum

Presne

núdzové osvetlenie

ks1

1

elektromotory

ks

10

revízia budovy 2

ks

1

revízia bleskozvodu - počet zvodov

ks

3

rozvádzače

ks

2

ističe

ks

40

svietidlá

ks

22

vonkajšie osvetlenie

ks

2

tepelné spotrebiče do 7 kW

ks

2

revízia objektu 3

ks

1

revízia bleskozvodu - počet zvodov

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Zhotoviteľ predloží do 3 dní od uzavretia zmluvy objednávateľovi kópiu oprávnenia na výkon odborných prehliadok a odborných
skúšok elektrických zariadení.
Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa predložiť podrobný rozpočet jednotlivých položiek do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Podrobný harmonogram dodania služby zhotoviteľ predloží do 3 dní od uzavretia zmluvy, ktorý bude pred začatím prác 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.
Zhotoviteľ je povinný predložiť zodpovednému zamestnancovi objednávateľa do 3 dní po ukončení vykonaných prác na potvrdenie
súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude po potvrdení objednávateľom neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
Vrátane dopravných nákladov
Každá zo zmluvných strán má právo túto zmluvu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu vo výpovednej dobe 15 dní, ktorá začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad porušenia niektorého zmluvného záväzku alebo zákonnej povinnosti zhotoviteľom, má
objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Sabinov

Obec:

Sabinov

Ulica a číslo:

Janka Borodáča 18, Kultúrny dom Orkucany, Športový areál Sabinov
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3.2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
29.5.2015 9:00:00 - 6.6.2015 16:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

budova

Množstvo:

3,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 940,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: -

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 940,00 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.5.2015 9:01:03
Objednávateľ:
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 4

Dodávateľ:
Rastislav Trošan - erevizie.sk
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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