
Kúpna zmluva č. Z202118996_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Sídlo: Záhorie 266, 90524 Záhorie, Slovenská republika
IČO: 00800902
DIČ: 2020656715
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6281800000007000273625
Telefón: +421 346970258

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IndustryVision s. r. o.
Sídlo: Odbojárov 64/6, 83104 Bratislava - mestská časť Nové, Slovenská republika
IČO: 52879747
DIČ: 2121165200
IČ DPH: SK2121165200
Bankové spojenie: IBAN: SK11 0900 0000 0051 7242 4507, BIC: GIBASKBX
Telefón: 00421907845286

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselný chladič vody s príslušenstvom
Kľúčové slová: chladič, chladenie
CPV: 42500000-1 - Chladiace a ventilačné zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Priemyselný chladič vody s príslušenstvom

Funkcia

•    Kompaktná priemyselná chladiaca jednotka podl'a smernice ErP 2021 kompatibilná s klimatickou komorou ClimeEvent 
C/3400/70e/2/W

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Chladiaci výkon kW 35

Výstupná voda z chladiaceho zariadenia °C 12 28

Prevedenie °C 30

Výstupný tlak čerpadla bar 2,5 6

Rozdielový tlak v okruhu chladiacej vody bar 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Chladiace médium vzduch

Vonkajšia inštalácia, požaduje sa odolnosť voči 
poveternostným vplyvom áno

Koeficient sezónnej účinnosti podľa ErP 2021 je 
minimálne SEPR HT = 5 áno
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Integrovaná tlaková akumulačná nádoba s trubkovým 
výparníkom pre zachytávanie výkonnostných špičiek zo 
stroja

áno

Integrovaná hydraulická zostava vrátane čerpadla + 
tlaková expanzná nádoba s poistnými a 
odvzdušňovacími prvkami

áno

Prevádzka 24/7 - nonstop áno

Elektronický expanzný ventil áno

Napájanie 400V/3f/50Hz áno

Filter pre ochranu kondenzátora – proti náletom áno

Krytie minimálne IP 54 áno

Pripojenie chladiacej vody 2x20 m hadica Rp – 5/4 áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane  dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia, dodávateľ pred inštaláciou predloží platné oprávnenia na inštaláciu v zmysle platnej 
legislatívy BOZP a Vyhlášky

Vrátane uvedenia do prevádzky

Vrátane zaškolenia obsluhy v lokálnom jazyku SR/ČR

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť rozpočet, funkčnú a technickú špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie 
minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených 
výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy k odsúhlaseniu

Požaduje sa lokálny servis, v lokálnom jazyku SR/ČR, autorizovaný výrobcom zariadenia, dostupný do 48 hodín od nahlásenia
servisu, vykonávajúci oprávnené skúšky tesnosti chladiaceho okruhu

Požaduje sa prehlásenie o zhode, návod na použitie v slovenskom jazyku , certifikát kvality CE, záručné listy a potvrdenie o 
autorizácii servisnej organizácie od výrobcu

Požaduje sa doklad o Koeficiente sezónnej účinnosti podľa ErP 2021

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Záhorie (vojenský obvod)
Ulica: Záhorie 266

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.11.2021 07:00:00 - 30.11.2021 14:00:00
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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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 915,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 899,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118996

V Bratislave, dňa 28.09.2021 10:56:01

Objednávateľ:
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
IndustryVision s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118996


Zákazka


Identifikátor Z202118996


Názov zákazky Priemyselný chladič vody s príslušenstvom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312753


Dodávateľ


Obchodný názov IndustryVision s. r. o.


IČO 52879747


Sídlo Odbojárov 64/6, Bratislava - mestská časť Nové, 83104, Slovenská
republika


Dátum a čas predloženia 28.9.2021 5:40:48


Hash obsahu návrhu
plnenia 5ht+GWJV8mqlPivqXnvcwCseEptbmutE0lyfZev4tYI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Information Requirement Process chillers High Temp_GAC030SM2M_EN-2.pdf (1).pdf (Technické
požiadavky)
268571_1_Lennox_Quotation.docx (Technické parametre)
2021-210-JL - Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie - Montáž a dodanie chillera LENNOX
eCOMFORT.pdf (Cenová ponuka 2021-210-JL - bez DPH)










  



INDUSTRYVISION   S.R.O   
URÁNOVÁ   2   
BRATISLAVA,   821   02   BRATISLAVA   



  



  
    PRESNOSŤ   /   ACCURACY           PRECÍZNOSŤ   /   PRECISION                 KVALITA   /   QUALITY   



  
  
  
  
  
  



     KOMPRESORY                      PRIEMYSELNÉ   CHLADENIE                     FILTRÁCIA   STLAČENÉHO   VZDUCHU  



  
  
  
  
  
  



  











  



  
     



  
  
  
  



CENOVÁ   PONUKA   
2021-210-JL   
  



Vojenský   technický   a   skúšobný   ústav   Záhorie   
  



Vojenský   technický   a   skúšobný   ústav   Záhorie   
Záhorie   266   
905   24,   Záhorie   



  
  



Vybavuje:    Ing.   Jozef   Libant   -   CEO   Konateľ   spoločnosti   
Mobil:    +421   907   845   286   
E-   mail:   jozef.libant@industryvision.sk   
Web:    www.industryvision.sk    /    www.industryvision.eu     



  



VEC:   Cenová   ponuka   na   dodávku   a   montáž   chillera   LENNOX  
eCOMFORT   



  
Vážený   obchodný   partner,   
Na   základe   Vášho   dopytu   Vám   predkladáme   predbežnú   cenovú   ponuku   na     
dodávku   a   montáž   chladiaceho   zariadenia   CHILLERA   LENNOX   eCOMFORT   
v   nasledujúcom   rozsahu   a   technickej   špecifikácií:   
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http://www.industryvision.sk/


http://www.industryvision.eu/
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Chladiace   zariadenie   LENNOX   eCOMFORT   -   Chiller   
  



Parametre   chillera:   
  



Termodynamická   kapacita:   37,2   kW   
Typ   /   Množstvo   chladiva:   R410A   /   4.4   Kg   
Prepočet   na   ekvivalent   CO2:   9.19   Tony   
Prietok:   5.35   m3/hod.   
Počet   ventilátorov:   1   
Prietok   vzduchu:   10110   m3/hod.   
Rozmery:   1125x1320x1790   mm   -   Váha:   534   kg   
  



Cena   kompresora:  
  



  
Cena   celkom   spolu:      21.658,00    €   bez   DPH   
  
  
  



  
  



7   



POLOŽKA   MNOŽSTVO  CENA   bez   
DPH   €  



CELKOVO   bez   DPH   
€  



LENNOX   eCOMFORT   Chiller    1   ks   21.658,00   21.658,00  











  



Poznámka:   
V   cenovej   ponuke   je   zahrnutá   inštalácia   chladiaceho   zariadenia   na   miesto   u   zákazníka   aj   so   
spustením   a   uvedením   do   prevádzky.   
V   cene   je   uloženie   zariadenia   na   miesto   u   zákazníka,   20   x   20   metrov   izolovaných   potrubí,   
zapojenie   na   elektrickú   sieť,   spustenie   a   nastavenie   zariadenia.   
V   cene   nie   je   zahrnutý   istič,   elektrický   kábel,   stavebné   otvory   pre   montáž   a   prevádzku   zariadenia,   
lešenie   a   prípadný   glykol   -   chladiaca   zmes.   
Na   zariadenia   sa   vzťahuje   2   ročná   záruka ,   počas   ktorej   je   nutné   servisovať   zariadenia   
autorizovaným   servisným   strediskom   IndustryVision   s.r.o..   V   prípade   nedodržania   tejto   
podmienky   záruka   na   zariadenie   sa   stáva   neplatnou.   
  



Platobné   a   dodacie   podmienky:   
Cena   je   kalkulovaná   podľa   DDP   odberateľ   v   SR.   Platba   na   základe   faktúry   -   daňového   dokladu   
Termín   dodania:   6-10   týždňov   od   záväznej   objednávky.   
  



Dátum   vystavenia   cenovej   ponuky:     28.09.2021   
  



Platnosť   cenovej   ponuky:     31.10.2021   
  



Termín   dodania:   
Bude   upresnený   na   základe   vzájomnej   dohody   dodávateľa   a   odberateľa.   
  



Sme   radi,   že   sme   Vám   mohli   predložiť   túto   cenovú   ponuku.   Naša   spoločnosť   má   dostatok   
konkrétnych   skúseností   aj   odborného   zázemia   na   poskytovanie   ponúkaných   služieb   a   
náhradných   dielov   na   tej   najvyššej   úrovni.   
  



V   prípade   akýchkoľvek   otázok   alebo   podnetov   sme   Vám   plne   k   dispozícií.   
  



S    pozdravom   a   s   úctou   team   IndustryVision   s.r.o.     
  



                                                                  
……………………………………………. …………………………………………..   
    Dipl.   Ing.   Jozef   Libant                                                                                            Jakub   Baláž   
CEO   -   konateľ   spoločnosti CEO   -   konateľ   spoločnosti   
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			n° 268571/1 : 


9/27/2021


			Priemyselný chladič - VTSU Záhorie





1 x GAC030SM2M


			


			





			Priemyselný chladič - VTSU Záhorie





			


			


			











			THERMODYNAMIC DATA 


			


			


			











						Thermodynamic capacity (*)


			


			37.2


			kW





			total Absorbed power (*)


			


			10.9


			kW





			Cop/Eer: (*)


			


			3.41


			





			Eurovent energy class


			


			B


			





			Water delta T


			


			18 / 12


			°C





			External Ambient temperature


			


			35


			°C





			Glycol percentage rate


			 


			0


			%





			Evaporator water flow rate


			 


			5.35


			m3/h





			Internal pressure drop


			 


			57.4


			kPa

















(*):according to EN14511-2013


			


			


			


			











						ηs,c (4)


			


			161


			 %





			SEER (2)


			


			4.10


			

















(2):according EN14825


(4):according regulation n° 2016/2281 on space cooling


			DATA FOR EXTERNAL EXCHANGER 


			


			


			











						Number of fans


			


			1


			





			Air Volume Flow Rate


			


			10110


			m3/h





			External Static Pressure


			


			0


			Pa





			% nominal airflow


			


			65.94


			%




















GENERAL DATA


						Number of circuits


			1


			





			Compressor type/Number


			scroll/2


			





			Capacity steps


			0-50-100 %


			 % 





			Connection diameters


			1 1/2" - 1 1/2"


			





			Refrigerant / GWP (AR4)


			R410A/2088


			





			Refrigerant charge


			4.4


			kg





			Teq CO2


			9.19


			Tons




















ELECTRICAL DATA (INCLUDING OPTIONS)


						Electrical supply


			400/III/50Hz+T


			V / P





			Maximum power


			17.3


			kW





			Starting current


			92.1


			A





			Maximum running current


			29.1


			A





















DIMENSIONS FOR THE UNIT EXCLUDING ACCESSORIES


						Length


			1125


			mm





			Width


			1320


			mm





			Height


			1790


			mm





			Operating weight


			534


			kg














						


			





			




















HYDRAULIC MODULE


						Type


			S


			





			Electrical Power Supply


			1.73


			kW





			Run Current


			3.15


			A





			Available system pressure from the pump


			262.1


			kPa





			Available static pressure for the system


			204.7


			kPa





			Buffer Tank Water Volume


			100


			l




















ACOUSTIC DATA


						 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			Spectrum per octave band 


			Global sound power level dB(A)  


			 Global sound pressure level 10 m dB (A)


			 





			 


			63 Hz


			125 Hz


			250 Hz


			500 Hz


			1000 Hz


			2000 Hz


			4000 Hz


			8000 HZ


			 


			 


			 





			A


			64.5


			53.4


			51.3


			58.8


			66.1


			67.1


			68


			66


			73.1


			 -


			 





			B


			36.5


			25.4


			23.3


			30.8


			38.1


			39.1


			40


			38


			-


			45.4


			 





			C


			32.9


			21.8


			19.7


			27.2


			34.5


			35.5


			36.4


			34.4


			-


			41.8


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			A:Global sound power level measured in compliance with ISO STANDARD 3744 at nominal operating point 12/7/35 °C





			 


			B:Hemi-spheric (Value only given for indication)





			 


			C:Enveloping surface (Value only given for indication)





















QUOTATION


			Items of Equipment fitted as standard:


			


			-Cooling only version


			





			


			-Produced according standard quality ISO9001


			





			


			-Environmentally friendly according ISO 14001


			





			


			-Materials comply to European regulations and directives CE/UE, see detail in IOM.


			





			


			-Eligible for Energy Economy Certificates


			





			


			-Rigid base frame in RAL 7021 with casing in RAL9003


			





			


			-Door interlocked main on/off switch.


			





			


			-Robust and reliable multi Scroll compressors


			





			


			-100% aluminum Micro Channel Heat eXchangers.


			





			


			-high efficiency


			





			


			-very low refrigerant charge : reduction from 50% to 80% compare to traditional CU/AL coils


			





			


			-high corrosion resistance compare to traditional CU/AL coils


			





			


			-High efficiency and thermally insulated Brazed Plate Heat Exchanger


			





			


			-mandatory : a water filter of minimum 1000 micron must be installed, an optional water filter is available


			





			


			-Electronic expansion valve, accurate water outlet temperature and controlled superheat


			





			


			-Axial fan-motor with high performance and low noise fan blades


			





			


			-available static pressure from 70 to 125 Pa depending of the unit


			





			


			-Pallet water flow switch in standard


			





			


			-Standard hydraulic connections :


			





			


			-screwed on sizes 020S to 045S


			





			


			-welded or Victaulic on sizes 055S  185D


			





			


			-400V, 50 Hz, 3 phase power supply without neutral


			





			


			-eCLIMATIC : latest generation control with advanced user interface (DC Advanced display)


			





			


			-variables reading : air, water and refrigerant temperatures


			





			


			-refrigerant pressure reading


			





			


			-several time zone scheduling (7 clock zones, 4 different operating modes)


			





			


			-dynamic water set point, water setpoint according to the outside temperature


			





			


			-operating time equalisation of the compressors and pumps


			





			


			-all operating ranges are controlled and protected.


			





			


			-automatic change over


			





			


			-alarms history


			





			


			-control of multi units with master / slave or cascade


			





			


			-Wood pallet packaging


			





			


			-Advantages :


			





			


			-Reduce energy bills thanks to high seasonal efficiency exceeding tiers of Ecodesign regulation.


			





			


			-Efficient acoustic comfort with low sound levels (and adjustable in option).


			





			


			-Compact and low profile for good architectural integration with full integrated hydraulic module.


			





			


			-Connectivity, operation and maintenance facilitated through connectivity of the hydraulic system (optional).


			














Accessories included with this offer


			1 x Basic Unit


			





			1 x Variable air flow control with standard EC fans


			





			1 x Coils protection : metallic grille


			





			1 x Hydraulic module with high-pressure single pump


			





			1 x Water tank


			





			1 x Water filter (supplied loose)


			





			1 x Phase reversal protection


			





			1 x Anti-vibration mounts rubber type (supplied loose)


			























			


			Since 1st January 2018, comfort water chillers that do not comply with Ecodesign Directive EU2016 / 2281 can no longer be CE marked and can no longer be marketed on the EEC European market.


For more information, log on to https://www.lennoxemea.com











						Net prices


			





			Commissioning per unit


			Commissioning by others





			Transport


			Carriage paid





			Delivery time


			1 weeks





			Payment terms


			30 days after Invoice Date, Net





			Warranty


			12 months for parts only





			Quotation Valid For


			




















Due to LENNOX on going commitment to quality, specifications subject to change without notice and without incurring liability
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Information requirements for process chillers.
High Temperature (EU 2016/2281)



27/09/2021 FanEC_FixPump_FixComp_water



 (*) If Cc is not determined by measurement then the default degradation coefficient shall be Cc = 0,9. Where the default Cc value is chosen, then results 
from cycling tests shall not be required. Otherwise, the cooling cycling test value shall be required 
 (**)For staged capacity units, two values divided by a slash (‘/’) shall be declared in each box in the section referring to ‘cooling capacity’ and ‘EER’.



Model(s): GAC030SM2M
Type of condensing: water-cooled



Refrigerant fluid(s): R410A



Item Symbol Value Unit



Operating temperature t 7 °C



Seasonal Energy Performance Ratio SEPR 5.71 -



Annual electricity consumption Q 37049 kWh/year
Parameters at full load and reference ambient temperature at rating point 
A(**)
Rated refrigeration capacity PA 31.7 kW



Rated power input DA 10.82 kW



Rated energy efficiency ratio EER DC,A 2.93 -



Parameters at rating point B



Declared refrigeration capacity PB 36.04 / 18.28 kW



Declared power input DB 8.87 / 4.03 kW



Declared energy efficiency ratio EER DC,B 4.06 / 4.54 -



Parameters at rating point C



Declared refrigeration capacity PC 39.66 / 20.26 kW



Declared power input DC 7.35 / 3.36 kW



Declared energy efficiency ratio EER DC,C 5.4 / 6.03 -



Parameters at rating point D



Declared refrigeration capacity PD 41.82 / 20.27 kW



Declared power input DD 6.32 / 3.16 kW



Declared energy efficiency ratio EER DC,D 6.62 / 6.4 -



Other items



Capacity control  staged



Degradation co-efficient for chillers(*) CDC 0.9 -



GWP of the refrigerant 2088 kg CO2 eq (100 
years)



Contact details Lennox EMEA - ZI Les Meurières - BP71 - 69780 MIONS - FRANCE
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