
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20215710_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EnergyTech, s.r.o.
Sídlo: ul.Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina, Slovenská republika
IČO: 44772645
DIČ: 2022827400
IČ DPH: SK2022827400
Telefón: +421918362667

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Energetické poradenstvo v tepelnej energetike
Kľúčové slová: energetické poradenstvo
CPV: 71314000-2 - Energetika a súvisiace služby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Energetické poradenstvo v tepelnej energetike

Funkcia

Komplexné zabezpečenie služieb energetického poradenstva v tepelne energetike a výkon funkcie zodpovedného zástupcu 
pre objednávateľa v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej ako "zákon o 
tepelnej energetike") a zabezpečenie všetkých s tým súvisiacich činností.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

objednávateľ požaduje komplexné zabezpečenie služieb
energetického poradenstva v zmysle zákona č. 
657/2004 o tepelnej energetike v znení jeho zmien a 
doplnkov (ďalej ako „zákona o tepelnej energetike“)

výkon zodpovedného zástupcu na podnikanie v tepelnej 
energetike v zmysle zákona č. 657/2004 o tepelnej 
energetike v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej ako 
„zákona o tepelnej energetike“)

komplexnú komunikáciu s URSO ku regulovanej činnosti
tepelná energetika

ročné zúčtovania odberateľov

výkon legislatívnych činností v tepelnej energetiky ( 
URSO, SIEA, MH )

Strana 1 z 3 



komunikáciu s ďalšími dotknutými orgánmi SIEA, MH

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Cena  za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v 
znení neskorších predpisov.

2. Cena je uvedená vrátane všetkých nákladov dodávateľa, potrebných k riadnemu plneniu predmetu zmluvy.

3. Zmluvnú cenu za poskytovanie služieb opísaných vyššie bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi pravidelnými 
mesačnými poplatkami vo výške 1/12 celkovej ceny predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená vždy najneskôr k 15. dňu 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Podkladom k fakturácii budú skutočne vykonané činnosti v zmysle zákona o tepelnej 
energetike. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4. Dodávateľ prehlasuje, že má odbornú spôsobilosť v zmysle platného zákona o tepelnej energetike a tieto na vyžiadanie 
poskytne objednávateľovi.

5. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť všetky potrebné činnosti v zmysle predmetu zmluvy a platného 
zákona o tepelnej energetike.

6.Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy kontaktnej osobe objednávateľa písomne 
oznámiť identifikačné údaje o osobe zodpovednej za riadne poskytovanie predmetu zmluvy a oprávnenia k výkonu činnosti 
energetického poradenstva v tepelne energetike a výkon funkcie zodpovedného zástupcu.

7. Objednávateľ môže kedykoľvek požadovať od poskytovateľa doklady o jeho činnosti a uviesť mu svoje pripomienky, príp. 
ďalšie požiadavky.

8. Dodávateľ je povinný o všetkých podstatných zmenách informovať objednávateľa vopred a uskutočniť ich iba s jeho 
súhlasom.

9. Objednávateľ poskytne dodávateľovi všetku súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie predmetu zmluvy.

10. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní 
záležitosti pre objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy.

11. Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať platné právne 
predpisy a chrániť záujmy objednávateľa.

12.V prípade ak dodávateľ zanedbá alebo poruší povinnosti jemu vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo zákona o tepelnej 
energetike a príslušných predpisov, má objednávateľ nárok na náhradu jemu spôsobenej škody v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka v platnom znení.

13. Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje  pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. 
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne  iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým 
budú  jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety,  považovaný podľa §
39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.

Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.

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: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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01.04.2021 00:00:00 - 31.03.2022 00:00:00

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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: -

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 000,00 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 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 29.03.2021 15:22:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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