Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20216310_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Dodávateľ:
Obchodné meno:

OMES spol. s r.o.

Sídlo:

Divina - Lúky 27, 01331 Divina, Slovenská republika

IČO:

47505214

DIČ:

2023960994

IČ DPH:

SK2023960994

Bankové spojenie:

IBAN: SK0902000000003444752055

Telefón:

+421 41 568 45 91

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení

Kľúčové slová:

Servis, oprava a údržba, plynový sporák, varný kotol, smažiaca panvica, konvektomat,
mäsomlynec, umývačka riadu, stroj rezací, škrabka

CPV:

50530000-9 - Opravy a údržba strojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 50883000-8 - Opravy a údržba zariadenia pre verejné stravovanie; 42215200-8 Zariadenia na spracovanie potravín; 50531100-7 - Opravy a údržba kotlov; 50531200-8 Služby na údržbu plynových zariadení

Druh/y:

Služba; Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

oprava a údržba strojov

Funkcia
Servis, údržba a opravy veľkokuchynských zariadení
Technické vlastnosti

Jednotka

Kotol varný elektrický; 0173/2001

ks

1

Kotol varný ; 0192/2001

ks

1

Sporák veľkokuchynský; SE 94 0113

ks

1

Varidlo veľkokuchynské eL. 85l; 1519/1995

ks

1

Konvektomat el.; APE 201/2020

ks

1

Konvektomat; 22760208/2002

ks

1

Fritéza; 1008601

ks

1

Panvica smažiaca el. 19110094/2020

ks

1

Panvica smažiaca el. PAEL 80; 737/2001

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Stroj na rezanie mäsa OMAS TL - 22 ; 921/2003

ks

1

Stroj na rezanie mäsa; 22944/2003

ks

1

Stroj na šľahanie a miešanie; 5942/95

ks

1

Stroj na rezanie zeleniny; 195026/1995

ks

1

Stroj na rezanie zeleniny SA -16- D; 189233/1989

ks

1

Stroj univ. šľahací a mieš. RE 22; 5112/93

ks

1

Stroj nárezový; SLICER PR LINE

ks

1

Stroj nárezový ;17828/1992

ks

1

Stolička ohrevná; 30/1997

ks

1

Mikrovlnná rúra Whirpool ; AV 218 / WR/AV

ks

1

Mikrovlnná rúra ; ECG MTD 231S/2019

ks

1

Mikrovlnná rúra; AVM 541/2006

ks

1

Stroj na umývanie riadu 0198/2006

ks

1

Stôl výdajný elektrický; 147/2019

ks

1

Škrabka na zemiaky a zeleninu; SKBZ 20N/2019

ks

1

Škrabka na zemiaky ŠZ-30; 260/1993

ks

1

Škrabka na zemiaky;7283/1990

ks

1

Skriňa mraziaca 300 L ; 15565/1989

ks

1

Skriňa chladiaca el. do 225 l; C 225/6807/1998

ks

1

Skriňa mraziaca GS58NEWDV; 000513032924/2020

ks

1

Skriňa chladiaca el. do 185 l; Calex /1999

ks

1

Skriňa chladiaca el. do 220 l ; EDY DV2274/2005

ks

1

Skriňa chladiaca el. do 145 l

ks

1

Skriňa chladiaca 2 dverová; D826160818/2018

ks

1

Skriňa chladiaca R6191 DW; N549983-04

ks

1

Skriňa mraziaca 410 AP; 9516534/2019

ks

1

Skriňa mraziaca hyd. AFG306

ks

1

Box mraziaci EC 5231 AOW; 63020147/2016

ks

1

Skriňa mraziaca 6S58; NEWDV 513032924

ks

1

Ohrievač tanierov pojazdný; 1305028/2005

ks

1

Ohrievač tanierov pojazdný ; 1305029/2005

ks

1

Stôl výdajný ohrevný pult.elektrický; 501

ks

1

Stolička ohrievacia el.typ STE6 ; 0137/2000

ks

1

Konvektomat Retigo 1011; 23280209/2002

ks

1

Konvektomat Zanussi velký ; 01804001/2010

ks

1

Konvektomat Fagor APE-201/2020

ks

1

Sporák VK komb.SPE 40 ; 6362/1989

ks

1

Sporák Zanussi plynový s el.rúrou ; 44400001/2005

ks

1

Fritéza el.; 2020

ks

1

Panvica el.; BC 310

ks

1

Panvica el. smažiaca; 0013

ks

1

Kotol varný el. 851 KE 15; 4919/1992

ks

1

Stroj kuch. univer. MUK S 20; 010

ks

1

Kotol varný el.; 4921/1992

ks

1

Kotol varný ; 1995

ks

1

Box mraziaci elektrolux EC5231; 63210064

ks

1

Kotol varný plynový 300l; 0625/2005

ks

1
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Škrabka na zemiaky ŠKB Z40 ; 0133/2005

ks

1

Stroj na umývanie riadu HSP 550; GB1851430918/2018

ks

1

Sporák VK komb. SPE 40; 6362

ks

1

Stroj hnet. a mieš.;479

ks

1

Stroj výd.el. pojazdný SME; 0531

ks

1

Stroj na rezanie mäsa OMAS ;922

ks

1

Škrabka na zemiaky KB325; BC409366

ks

1

Kotol varný el. ;4919

ks

1

Panvica el. smažiaca BR/90/120E,19110095/2020

ks

1

Mixér tyčový 2020

ks

1

Cena práce za servis, údržbu a opravy vrátane dopravy
na miesto poskytnutia služby

hodina

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

obsah údržbového servisu

diagnostika, čistenie, nastavenie, namazanie, strojárske
opracovanie súčiastok, výmena oleja, opotrebovaných súčiastok,
motorov, remeňov a vykonanie potrebných prác, ktoré zistí
dodávateľ na mieste

obsah opráv

podľa poruchy vrátane dodania a inštalácie náhradných dielov.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Miesta plnenia: Trenčín, Poprad
Požaduje sa predložiť zoznam kontaktných osôb do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Dodávateľ vykoná opravy zariadení na základe telefonickej, emailovej objednávky objednávateľa. Písomná objednávka bude
dodávateľovi doručená prostredníctvom pracovníka odstraňujúceho nahlásenú poruchu.
Fakturácia bude podľa skutočného počtu zrealizovaných servisných hodín.
Dodávateľ po dostavení sa na miesto poskytnutia služby a po vykonaní obhliadky takéhoto zariadenia predbežne ocení
servisný zásah na základe odhadovaného množstva normohodín, servisných prác a odhadovaného množstva súvisiaceho
materiálu.
Dodávateľ predbežné ocenenie opravy alebo údržby ešte pred začatím servisných prác odsúhlasí s poverenou osobou
objednávateľa.
V prípade, že oprava bude nerentabilná, alebo sa materiál nebude dať opraviť, prípadne trh už nedisponuje s požadovanými
náhradnými súčiastkami čím sa stáva zariadenie neopraviteľné, požadujeme bezplatne spracovať "Zápis o technickom stave
zariadenia."
Cena za obstarávanú službu alebo tovar súvisiacu s poskytnutím služby musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996.
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách.
Cena poskytnutých náhradných dielov musí zodpovedať aktuálnej cene na trhu v čase vykonania opravy a musí byť
prekonzultovaná s poverenou osobou objednávateľa.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po prebratí a potvrdení protokolu o poskytnutí služby objednávateľom na základe
skutočne vykonanej práce, množstva normohodín a na základe skutočne použitého množstva súvisiaceho materiálu.
Dodávateľ vystavenú faktúru zašle objednávateľovi poštou na adresu odberateľa.
Faktúra musí obsahovať všetky zákonom stanovené údaje vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Cena za jednu normohodinu práce je predmetom verejného obstarávania a musí byť stanovená vrátane dopravy na miesta
plnenia a ďalších súvisiacich nákladov, okrem nákladov na náhradné diely.
Pri oprave a údržbe sa požaduje použitie nových originálnych dielov, prípadne, po dohode s objednávateľom aj iné náhradné
diely a poskytovateľ zodpovedá i za ich materiálové vady.
Za začiatok výkonu práce na odstránení poruchy sa považuje začiatok výkonu opravy v mieste predmetu opravy.
Maximálny finančný limit predmetnej zákazky je 3500,00 eur s DPH vrátane nákladov za dopravu a náhradné diely.
Názov

Upresnenie
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Požaduje sa predložiť dokument
preukazujúci, že služby poskytuje
oprávnený servis.

do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy /fotokópia/; napr. Živnostenský list

Pracovník vykonávajúci opravy
musí predložiť oprávnenie na prácu
na elektrických alebo plynových
zariadeniach v zmysle platných
predpisov SR podľa charakteru
opravy.

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica:

Smetanova 6

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.04.2021 08:00:00 - 31.12.2021 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

normohodina

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17,48 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20,98 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 08.04.2021 09:10:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
OMES spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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