
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202028889_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Denis Kandela - REVYT
Sídlo: Vígľašská 3009/3, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
IČO: 44334877
DIČ: 1078279796
IČ DPH:
Telefón: 0944415337

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Revízie plynových a tlakových zariadení 
Kľúčové slová: Revízie, odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení
CPV: 71630000-3 - Technická inšpekcia a skúšanie; 71632000-7 - Technické skúšky; 

50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Revízie plynových a tlakových zariadení

Funkcia

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok a revízií v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. a jej novelizácie č. 
398/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú 
za vyhradené technické zariadenia a príslušných slovenských technických noriem (STN 69 0012, STN 07 0703).

Vypracovanie správy o odbornej prehliadke  a skúške v objektoch cestmajsterstiev Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, 
Považská Bystrica, Ilava, Púchov,  Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Nitrianske Rudno a Nitrianske Pravno.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

cestmajsterstvo Trenčín revízie plynových a tlakových 
zariadení celok 1

Tlakové zariadenia - -

Ročná prehliadka VTZ kotolne 1, plynové kotly REMEHA
2x ks 2

Prevádzkové, vonkajšie prehliadky kotlov REMEHA GAS ks 2

Vonkajšie prevádzkové prehliadky expanzomatov ČKD - 
DUKLA v= 320 litrov ks 3

Prevádzková prehliadka tlakovej nádrže vodáreň ks 2

Plynové zariadenia - -
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OP PZ kotol REMEHA 157 kW ks 2

OP PZ ohrev TÚV, QUANTUM ks 3

OP PZ lokál. spotrebiče Beta 3 ks 4

OP PZ regulač. mer. zariadenie ROMZ (MS, HUP) ks 1

cestmajsterstvo Myjava revízie plynových a tlakových 
zariadení celok 1

Tlakové zariadenie - -

OP TZ expanzomat v= 18 litrov ks 1

Plynové zariadenia - -

OP PZ kotol Immergas Vietrix X24 26 KW ks 1

OP PZ ohrev TÚV lokál. spotrebičeQuadrica ks 2

OP PZ infražiariče v dielni OMEGA (horáky) ks 2

Plynový sporák MORA ks 1

OP PZ ROMZ (RS - MS) ks 1

cestmajsterstvo Nové Mesto nad Váhom revízie 
plynových a tlakových zariadení celok 1

Tlakové zariadenia - -

OP TZ expanzomat v= 280 litrov ks 1

OP TZ expanzomat v= 18 litrov ks 1

Ročná prehliadka VTZ kotolne 1, 2 ks 1

Plynové zariadenia - -

OP PZ kotol PROTHERM - Medveď 48kW ks 2

OP PZ ROMZ (MS, HUP) ks 1

cestmajsterstvo Považská Bystrica revízie plynových a 
tlakových zariadení celok 1

Tlakové zariadenia - -

Fekál V3S ks 1

Kompresor TN 115 - opravárenská dielňa ks 1

Kompresor TN 150 - realizačná dielňa ks 1

Kompresor NF 270X - výmena olejov ks 1

Plynové zariadenia - -

OP PZ kotly Buderus, typ LOGOMAX + do 50kW ks 6

Kondenzačný kotol IMMERGAS VICTRIX TERA 24 
PLUS ks 1

OP PZ kachle Modratherm PR do 10kW ks 4

Plynová piecka GAMAT PR 4 kW ks 1

OP PZ infražiarič Absolutgaz Omega, Gaz industrie BT 
do 50kW ks 10

OP PZ zdroj na ohrev vody Quantum Q7-50, Johnwood 
do 50kW ks 2

NTL plynovod + regulátor tlaku plynu 100/2kPa adm. 
budova ks 1

NTL plynovod + regulátor tlaku plynu 100/2kPa vývojová
dielňa ks 1

NTL plynovod + regulátor tlaku plynu 100/2kPa 
dispečing ks 1

NTL plynovod + regulátor tlaku plynu 100/2kPa sklad ND ks 1

NTL plynovod + regulátor tlaku plynu 100/2kPa MDZ ks 1

NTL plynovod + regulátor tlaku plynu 100/2kPa dielne 
infražiariče ks 1
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NTL plynovod + regulátor tlaku plynu 100/2kPa dielne 
kotolňa ks 1

NTL plynovod + regulátor tlaku plynu 100/2kPa značkári ks 1

cestmajsterstvo Ilava revízie plynových a tlakových 
zariadení celok 1

Tlakové zariadenie - -

OP TZ kompresor séria č. 6726 - výmena olejov ks 1

cestmajsterstvo Púchov revízie plynových a tlakových 
zariadení celok 1

Tlakové zariadenia - -

OP TZ expanzná nádoba MAXIVAREM US 300 461 H,V
- plynová kotolňa ks 1

OP TZ expanzná nádoba Expanzomat, plynová kotolňa ks 1

OP TZ expanzná nádoba REFIX DD, plynová kotolňa ks 1

OP TZ kompresor WAN-CE 115, opravárenská dielňa ks 1

Plynové zariadenia - -

OP PZ kotly Modratherm Vulkan 32 do 50kW ks 2

OP PZ zásobník ohrievača vody MeizerTGF300 do 
50kW ks 1

OP PZ teplovzdušný agregát AE24 CZ do 50 kW ks 1

cestmajsterstvo Prievidza revízie plynových a tlakových 
zariadení celok 1

Tlakové zariadenia - -

OP TZ expanzná nádoba s membránou Reflex NG ks 1

OP TZ expanzná nádoba s membránou Expanzomat B ks 1

OP TZ expanzná nádoba s membránou Extravarem ks 1

OP TZ expanzná nádoba s membránou Expanzomat 1 ks 1

Plynové zariadenia - -

OP PZ ročná prehliadka kotolne, plynové kotly Atack ks 2

OP PZ kotol Atack EKO, výkon 30 KW ks 2

OP PZ kotol Termogas typ POLOTUR, výkon 20, 25 KW ks 2

OP PZ kotol Atack, výkon 30 KW ks 1

OP PZ plynový ohrievač TUV - Q7 - 50 - Vent-B/E, 
výkon 9 kW ks 1

Kotol Junkers ZBR 42-3A (CerapurComfort ZBR 42-3A), 
výkon 40 kW ks 1

cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou revízie 
plynových a tlakových zariadení celok 1

Tlakové zariadenie - -

OP TZ expanzná nádoba s membránou Reflex NG ks 2

Plynové zariadenia - -

OP PZ ročná prehliadka kotolne, plynové kotly Attack ks 2

OP PZ kotol Atack 35 PLQ, výkon 35 kW ks 2

OP PZ plynový ohrievač Quantum 144 l, výkon 6,8 kW ks 1

cestmajsterstvo Partizánske revízie plynových a 
tlakových zariadení celok 1

Tlakové zariadenia - -

OP TZ zásobníkový ohrievač PROTHERM 200 l ks 1

Plynové zariadenie - -

OP PZ kotol POROTHERM Panther 24 KTO, výkon 26,6
kW ks 1
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cestmajsterstvo Nitrianske Rudno revízie plynových a 
tlakových zariadení celok 1

Tlakové zariadenia - -

OP TZ expanzná nádoba s membránou Reflex Rexix DD ks 1

OP TZ expanzná nádoba s membránou VAREM 
EXTRAVAREM ks 1

Plynové zariadenia - -

OP PZ kotol Atack 20 PLQ, výkon 20 kW ks 1

OP PZ kotol Viadrus G 27 ECO, výkon 42 kW ks 1

OP PZ plynový ohrievač Quantum 300P CA, 275 l, 
výkon 6,8 kW ks 1

OP PZ plynový ohrievač Quantum Q7 40 NADS 970 U, 
145 l, výkon 6,8 kW ks 1

cestmajsterstvo Nitrianske Pravno revízie plynových a 
tlakových  zariadení celok 1

Tlakové zariadenie - -

OP TZ expanzná nádoba s membránou Reflex NG ks 1

Plynové zariadenia - -

OP PZ kotol Viadrus G 34, výkon 40 kW ks 1

OP PZ plynový ohrievač vody Quantum Q740NOVTU, 
145 l, výkon 10 kW ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Budovy, ktorých sa týka požadovaná služba sú určené 
na administratívnu činnosť,  prevádzkovú činnosť, áno

Predmetom revízie je:

- ročná odborná prehliadka plynových kotolní a zariadení

- nastavenie a revízia plynových horákov

- odborná skúška plynovodov s odstránením zistených 
netesností a následná odborná prehliadka

- vizuálne prehliadky častí plynoinštalácie a plynových 
zariadení

- kontrola únikov plynu pomocou špeciálneho 
detekčného prístroja, kontrola prítomnosti oxidu 
uhoľnatého ako produkt spaľovania plynu, kontrola 
všetkých spojov, armatúr, ventilov a funkčných častí 
plynoinštalácie, kontrola povinného vybavenia a 
označenia funkčných prvkov, regulátorov, ventilov a 
ovládačov

- skúšky a nastavenie snímačov a riadiacej stanice 
monitorovacieho a zabezpečovacieho zariadenia na 
prítomnosť metánu a CO v priestore kotolne a 
regulačnej stanice, zaplavenie kotolne, snímač na 
prehriatie priestoru v kotolne

- revízia vnútorných aj vonkajších plynových rozvodov

- kontrola prívodného potrubia, kontrola tesnosti 
rozoberateľných spojov, kontrola hlavného uzáveru, 
dielčích uzáverov, plynomeru, merania plynu

- revízia tlakových zariadení

- Kotly - nastavenie termostatov a poistných ventilov, 
vnútorná prehliadka telesa kotla spôsobom - otvorenie 
alebo vykonaný úkon priemyselnou kamerou

- Expanzomat a ohrievač vody - vnútorná prehliadka, 
tlaková skúška a meranie telesa nádoby - hrúbka steny 
prístrojom s ultrazvukom

- kontrola tesnosti všetkých spojov, armatúr, ventilov a 
funkčných častí, kontrola povinného vybavenia a 
označenia všetkých prvkov systému
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- výsledkom revízie musí byť správa revízneho technika 
o stave a o možnosti ďalšieho používania zariadení

- prehliadku môže vykonávať len oprávnená osoba

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávateľ musí do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť originál alebo overenú kópiu platného osvedčenia 
odborného pracovníka vyhradených technických zariadení tlakových a platné osvedčenie odborného pracovníka vyhradených 
technických zariadení plynových podľa paragrafu 16 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky 508/2009 Z.z.

Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Službou sa rozumie - vystavenie protokolov, revíznej správy o vykonanej kontrole a skúške, o stave a možnosti ďalšieho 
používania tlakových a plynových zariadení.

Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy.

Súčasťou poskytnutých služieb a činností je aj odovzdanie dokladov pri predložení faktúry, t.j. správa o OP a OS tlakových a 
plynových zariadení, ktoré budú podpísané i zodpovednou osobou objednávateľa.

Správa o OP a OS potrebnú pre užívanie predmetu diela bude dodaná v 3 ( troch ) sadách rovnopisov, spolu so samostatným 
( osobitným ) výpisom závad s uvedením predmetu a miesta závady na tlakovom a plynovom zariadení najneskôr do 
11.12.2020.

Dodanie služby dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej 
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky 
položky bez DPH, s DPH.

Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu 
DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Ak v momente uzavretia zmluvy, nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov 
výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto 
registra. Ak k zápisu nedôjde ani do 5 dní od momentu uzavretia Zmluvy , objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.11.2020 08:41:00 - 10.12.2020 14:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 335,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 335,00 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 3.6, 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/

V Bratislave, dňa 11.11.2020 12:08:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Denis Kandela - REVYT
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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