Kúpna zmluva č. Z201619419_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Sídlo:

Rastislavova 43, 04253 Košice, Slovenská republika

IČO:

35562340

DIČ:

2021871808

IČ DPH:

SK2021871808

Číslo účtu:

SK1481800000007000285159

Tel:

055 6118311

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Heliotronik, spol. s r.o.

Sídlo:

Zlatobanská 16, 08005 Prešov, Slovenská republika

IČO:

36493333

DIČ:

2021855935

IČ DPH:

SK2021855935

Číslo účtu:

SK4331000000004340051005

Tel:

0903596359

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Maľovanie priestorov spojené s výspravkami stien

Kľúčové slová:

maľovanie, interiérová farba, oprava omietky, výspravky stien, čistenie, zakrývanie ochrannou fóliou

CPV:

45442100-8 - Maliarske a natieračské práce; 45432210-9 - Povrchová úprava stien; 45442180-2 Opakované natieranie a maľovanie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
90910000-9 - Upratovacie služby
Stavebná práca; Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Opakované maľovanie
• Oprava omietok

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Plocha maľovania stien a stropov bielym náterom

m2

Plocha maľovania stien farebným náterom

m2

Plocha maľovania stien umývateľným farebným náterom

m2

46

Plocha stien, na ktorých je potrebné vykonať opravu omietky a následne m2
penetráciu
Počet náterov stien a stropov bielym náterom
ks

30
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Minimum

Maximum

Presne
308

12000

15000

1

Počet náterov a stropov farebným náterom

ks

2

Počet náterov stien a stropov umývateľným farebným náterom

ks

2

Počet náterov, na ktorých je potrebné vykonať opravu omietky

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Maliarske a náterové hmoty, omietka, penetračný náter

sú v cene zákazky

Dodávateľ zabezpečí

Požaduje sa od dodávateľa obhliadka priestorov

po maľovaní a výspravkach stien vyčistenie priestorov od
hrubých nečistôt, odvoz a likvidácia všetkého odpadu
vzniknutého pri realizácii zákazky, dovoz a odvoz materiálu
na miesto plnenie
Farba je odolná voči mastnote, vlhkosti a plesniam. Vysoko
odolná voči oteru a proti opakovanému mytiu vodou s
prísadou umývacieho prostriedku a mytiu jemnou hubou.
Farba je paropriepustná.
osobitne ceny za náter bielou farbou, náter farebnou, náter
umývateľnou a cenu omietky za m2
do 7 dní od uzavretia zmlúvy

Realizácia zákazky

29.8.2016 - 3.9.2016

Vlastnosti farby

paropriepustná, oteruvzdorná, netoxická, nehorľavá

Vlastnosť umývateľnej farby

Aktualizovaný rozpočet predkladaný dodávateľom musí obsahovať

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie predmetu zmlúvy
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia
Odtieň farby náteru bude odsúhlasený objednávateľom pred začatím realizácie zákazky
Z dôvodu finančne nákladnej diagnostickej zdravotníckej techniky predloží dodávateľ pred začatím prác zmluvu poistenia
zodpovednosti za škodu
Zákazka obsahuje aj výspravky omietky na barytovej omietke
Časť priestorov na maľovanie a výspravky sa nachádza v kontrolovanom pásme
Celková cena zákazky bude obsahovať náklady na tovar aj prácu pre vymaľovanie farebným náterom pre plochu 15000 m2. Výška
skutočne vyfaktúrovanej ceny za farebný náter bude závisieť od skutočne vymaľovaných m2 v rozpätí intervalu uvedeného hore (bod
2 - plocha maľovania farebným náterom). Dodávateľ sa po realizácii prác zaväzuje vyfakturovať cenu len za skutočne vymaľovanú
plochu.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV
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3.2

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica a číslo:

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.8.2016 7:00:00 - 3.9.2016 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 890,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 268,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 5.8.2016 13:33:00
Objednávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 4

Dodávateľ:
Heliotronik, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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