Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20179306_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, 04253 Košice, Slovenská republika
35562340
2021871808
SK2021871808
SK1481800000007000285159
055 6118311

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AQUA PRO, s.r.o.

Sídlo:

Pod Furčou 7, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

36184683

DIČ:

2020051682

IČ DPH:

SK2020051682

Číslo účtu:

SK9011000000002624111269

Telefón:

0800 111 888

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pramenitá voda - balená

Kľúčové slová:

Pramenitá voda, balená v bareloch, plastové poháriky, vrátane zapožičania stojanov s
automatickou hĺbkovou sanitáciou, pitný režim na pracoviskách

CPV:

15981000-8 - Minerálne vody; 15981100-9 - Nesýtené minerálne vody; 19520000-7 Plastové výrobky; 98342000-2 - Služby týkajúce sa pracovného prostredia; 42968100-0 Dávkovače nápojov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Pramenitá voda určená na zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách.
• Pramenitá voda balená v polykarbonátových fľašiach s objemom 18,9 litrov pre dávkovacie stojany.
• Dodávka plastových jednorázových pohárikov k dávkovačom vody.
• Zapožičanie, dodávka a bežná údržba dávkovačov s garantovanou každodennou automatickou hĺbkovou
dezinfekciou (sanitáciou)

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Balená voda pramenitá v polykarbonátových fľašiach
s objemom 18,9 litrov

ks

360

2. Jednorázové transparentné plastové poháriky s
objemom 200 ml balené po 100 ks

balenie

130

3.) Dávkovacie stojany s garantovanou každodennou
automatickou sanitáciou (zapožičanie)

ks
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Minimum

Maximum

Presne

5

4.) Dávkovacie stojany s garantovanou každodennou
automatickou sanitáciou, sóda (zapožičanie)

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1.) Polykarbonátové fľaše

objem 18,9 litrov

Neporušenosť uzáverov

fľaše musia byť hygienicky uzatvorené s neporušeným systémom
napojenia

2.) Plastové poháriky

200 ml, transparentné, určené prioritne pre chladené nápoje,
balené po 100 ks

3.) Dávkovacie stojany

zapožičanie 7 ks dávkovacích stojanov s garantovanou
každodennou automatickou sanitáciou-zapožičanie počas trvania
zmluvy, bežný servis vrátane zabezpečenia náhradných prístrojov

2.4

2

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť mená kontaktných osôb pre plnenie služby do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa realizácia predmetu zákazky formou mesačných dodávok z celkového ročného množstva fliaš a plastových
pohárov (1/12 celkového objemu)
Umožňuje sa fakturácia dodaných celkov po potvrdení riadneho prevzatia tovarov (prác)
2 dávkovacie stojany na pracovisko v Banskej Bystrici a 5 dávkovacích stojanov do Košíc
Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov , od nadobudnutia platnosti a účinnosti
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť aktuálna kópia rozboru vody certifikovaným laboratóriom
Požaduje sa predložiť aktuálna revízna správa elektrických zariadení (t.j. dávkovača pramenitej vody)
Fakturovaný bude okrem prenájmu len skutočne odobraný počet 18,9 litrových fliaš a plastových pohárikov
Požaduje sa v rámci prenájmu dávkovača pramenitej vody poskytnúť bezplatné servisné služby a to s nástupom na servis a
odstránením poruchy, alebo vady do 48 hodín od nahlásenia poruchy, alebo vady dodávateľovi. Dodávateľ nie je oprávnený
účtovať objednávateľovi nájomné odo dňa nahlásenia poruchy, alebo vady dodávateľovi do dňa, kedy došlo k odstráneniu
poruchy, alebo vady, prípadne dodania náhradného predmetu prenájmu.
Poruchy je možné nahlásiť telefonicky, alebo elektronicky na dohodnutú mailovú adresu.
Za poruchu dodávky sa považuje aj nedodanie minerálnej vody.
Neodstránenie poruchy do 48 hodín sa považuje za hrubé porušenie zmluvných podmienok s možnosťou okamžitej výpovede
zmluvy.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Názov

Upresnenie

Frekvencia dodávok fliaš a
pohárikov

mesačná v súlade s požiadavkou objednávateľa

Požadované mesačné množstvá

1/12 celkového predmetu zákazky (cca 30 fliaš+12 balení pohárikov)

Bežný servis

profylaktika a diagnostika porúch, zabezpečenie náhradných prístrojov

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika
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3.2

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica:

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.03.2017 09:00:00 - 10.03.2018 16:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

490,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 589,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 107,99 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.03.2017 08:44:01
Objednávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AQUA PRO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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