
Príloha č. 1 PoDRoBNÁ špeorlrÁclA PREDMETU RÁMCoVEJ DoHoDY
o PosKYToVAĺĺísluärs

1. Podrobná špecifikácia služby

slEA - regionálna pobočka Trenčín
Vykonanie laboratórneho rozboru palĺva v rozsahu - celková voda, popol v bezvodej vzorke,

horľavina, spaľovacie teplo, výhrevnosť v pôvodnej vzorke a laboratórneho rozboru tuhých
zvyškov po horení v rozsahu - obsah horľaviny v pôvodnej vzorke pre regionálnu pobočku
v Trenčíne (d'alej len ,,vykonanie laboratórneho rozboru TN") podľa vyhlášky Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví č'.328/2005 Z. z. ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti
prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu
tepla a dĺstrĺbúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomĺcky
oprávnených nákladov na overenie hospodárnostĺ prevádzky sústavy tepelných zariadení a
spôsob úhrady týchto nákladov v platnom znení, (d'alej len ,,vyhláška č.328/2oo5z. z'|.

2. Množstvo, alebo rozsah poskytovaných služieb

Poskytovateľ stanovĺl jednotkovú cenu (za jednotlĺvé položky) a celkovú cenu za predmet
rámcovej dohody na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa zákona č.
78/L996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpĺsov a vyhlášky MF sR č.87 /1996 Z. z., ktorou sa
zákon o cenách vykonáva. Cena uvedená v rámcovej dohode je cenou konečnou, ktorá zahŕňa
všetky náklady poskytovateľa pre dodanĺe predmetu rámcovej dohody. Jednotková cena
nesmie byť vyššĺa ako stanovuje vyhláška Úradu pre regulácĺu sieťových odvetví č. 3z8/Żoo5 z.
z. V platnom znení, čo je v zmysle zverejneného indexu inflácie cien pre obdobie roku 2018 pre
rozbor paliva 52,13 EUR a pre rozbor tuhých zvyškov po vyhorení 19,93 EUR. Uvedené ceny sú
v EUR bez DPH.

Pre objednávateľa je rozhodujúca jednotková cena v EUR s DPH za jeden rozbor príslušnej
vzorky a cenä v EUR s DPH celkom za poskytnutie predmetu rámcovej dohody, v delenína :

7. Laboratórny rozbor vzorky palĺva
2. Laboratórny rozbor vzorky tuhých zvyškov po horení

Finančné plnenie bude fakturované na základe skutočne vykonaného množstva rozborov
jednotlivých vzoriek v sledovanom období počas trvania rámcovej dohody o poskytovaní
služieb, na základe vystavených čĺastkových objednávok v zmysle uzatvorenej rámcovej dohody.


