Zmluva o dielo č. Z201539825_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Dobrohošť

Sídlo:

Hlavná 99, 93031 Dobrohošť, Slovenská republika

IČO:

00305359

DIČ:

2021129935

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK8202000000000018223122

Tel:

0315548162

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Sokol trade spol. s r.o.

Sídlo:

Husárska 33, 04011 Košice, Slovenská republika

IČO:

36605735

DIČ:

2022174000

IČ DPH:

SK2022174000

Číslo účtu:

SK2611000000002629753359

Tel:

0905501980, 0907996369

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej školy

Kľúčové slová:

Ekologické vykurovanie, vykurovanie, príprava teplej vody,

CPV:

45000000-7 - Stavebné práce; 45214100-1 - Stavebné práce na stavbe budov materských škôl;
45233222-1 - Dláždiace práce; 39715000-7 - Ohrievače vody a vykurovanie budov; inštalačné
zariadenia; 42160000-8 - Zariadenia kotolní; 42161000-5 - Ohrievače teplej vody; 42511110-5 Tepelné čerpadlá; 42511100-2 - Výmenníky tepla; 43134100-2 - Ponorné čerpadlá; 44621210-4 Kotly na vodu; 44611600-2 - Zásobníky; 71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a
inšpekčné služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
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:
• Inštalácia zariadenia na ekologické vykurovanie a prípravu teplej vody.
• Inštalácia v objekte jednotriednej školy.
• Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Stavebný objekt vykurovanie - rekonštrukcia

kus

1

Stavebný objekt zdravotechnika - rekonštrukcia

kus

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

Podrobný rozpis stavebných prác na objektoch predmetu zákazky

súčasťou výkazu výmer a príloh

Ak sa v rozpise stavebných prác prípadne v prílohách uvádza konkrétna Dodávateľ má možnosť uviesť ekvivalent rovnakej alebo
značka alebo typ
vyššej kvality
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet aj vo formáte Excel, a to do 7 dní od účinnosti zmluvy s typovým označením
a názvom zariadenia alebo materiálov.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu diela zaškolenými pracovníkmi pri dodržaní všetkých všeobecne záväzných právnych
predpisov, hygienických a bezpečnostných STN, ako aj technologických a montážnych predpisov.
Inštaláciu a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009
Z.z. a STN 34 3100 (§21-24) alebo ekvivalent.
Realizácia zákazky nesmie mať vplyv na okolie a ani na životné prostredie v okolí školy, ani rušivé vplyvy z hľadiska zaťaženia
hlukom.
Dodávateľ musí predložiť potrebné oprávnenia k vykonávaniu predmetu zákazky a prác s tým spojených.
Objednávateľ poskytne projektovú dokumentáciu zazmluvnenému dodávateľovi diela do 3 dní od účinnosti zmluvy.
Po skončení montážnej a revíznej skúšky je zhotoviteľ povinný poučiť objednávateľa o obsluhe zariadenia, odovzdať mu návody na
obsluhu, prevádzku a údržbu zariadenia v rozsahu 3 hodín.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
Objednávateľ je oprávnený poskytnúť Zhotoviteľovi na realizáciu predmetu zmluvy preddavkovú platbu. Za týmto účelom sa
Zhotoviteľ zaväzuje, že Objednávateľovi predloží zúčtovaciu faktúru do 15 dní odo dňa zhotovenia diela, najneskôr však do
20.07.2016.
Faktúra bude obsahovať okrem zákonných náležitostí aj krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a
CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne
30 digitálnych fotografií.
Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny,
množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek.
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri
výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s
dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady
objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24
hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia
oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
K plneniu zo zmluvy nedôjde, ak proces verejného obstarávania nebude schválený zo strany poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Technická správa vykurovanie

TS vykurovanie.pdf

Technická správa zdravotechnika

TS zdravotechnika.pdf

Projektová dokumentácia

PD.pdf

Výkaz výmer

Výkaz výmer.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Dunajská Streda

Obec:

Dobrohošť

Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.12.2015 8:00:00 - 22.2.2016 16:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

stavba

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 120 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 144 000,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 9.12.2015 11:03:01
Objednávateľ:
Obec Dobrohošť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Sokol trade spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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