Zmluva o dielo č. Z201834231_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TERMEL SK, spol. s r.o.

Sídlo:

Cesta do Rudiny 2331 , 02401 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

36402869

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0905609486

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Príprava TTZ na vykurovaciu sezónu

Kľúčové slová:

Príprava TTZ na vykurovaciu sezónu

CPV:

50500000-0 - Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a kovových nádob a strojov;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Služba; Stavebná práca; Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Príprava TTZ na vykurovaciu sezónu

Funkcia
Predmetom zákazky je zabezpečenie opravy ovládania teploty vykurovania v budovách a teploty teplej vody. Opravou sa
zabezpečí bezporuchové automatické ovládanie vykurovania podľa vonkajšej teploty, dodávky teplej vody v budovách a
automatické ovládanie plynového kotla.
Technické vlastnosti

Jednotka

Budova č. 3 - odovzdávajúca stanica tepla

-

-

1. Demontáž starých Modulov automatiky ovládania

súbor

1

2. Montáž nových Modulov automatiky ovládania

súbor

1

3. dodávka - UNISTREAM MHI Panel 7"

ks

1

4. dodávka - UNI-I/O Modul komunikácie

ks

1

5. dodávka - UNI - Modul RTD

ks

2

6. dodávka - UNI - Modul DO

ks

1

7. dodávka - UNU - Modul DI

ks

1

8. dodávka - UNISTREAM PLC

ks

1

9. Výmena rozvodnej skrine

súbor

1
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Minimum

Maximum

Presne

10. SW Vybavenie

súbor

1

11. Vydanie revíznej správy

ks

1

Budova č. 35 - odovdzávajúca stanica tepla

-

-

1. Demontáž starých Modulov

súbor

1

2. Montáž nových Modulov

súbor

1

3. dodávka - UNUSTREAM HMI Panel 7"

ks

1

4. dodávka - UNI-I/O Modul komunikácie

ks

1

5. dodávka - UNI - Modul RTD

ks

1

6. dodávka - UNI - Modul DO

ks

2

7. dodávka - UNI - Modul DI

ks

1

8. dodávka - UNI - Modul AO

ks

1

9. dodávka - UNISTREAM PLC

ks

1

10. Výmena rozvodnej skrine

súbor

1

11. SW Vybavenie

súbor

1

12. Vydanie revíznej správy

ks

1

Plynová kotolňa

-

-

1. Demontáž starých Modulov

súbor

1

2. Montáž nových Modulov

súbor

1

3. dodávka - UNISTREAM HMI Panel 7"

ks

1

4. dodávka - UNI-I/O Modul komunikácie

ks

1

5. dodávka - UNI - Modul RTD

ks

3

6. dodávka - UNI - Modol DO

ks

2

7. dodávka - UNI - Modul DI

ks

1

8. dodávka - UNISTREAM PLC

súbor

1

9. Výmena rozvodnej skrine

súbor

1

10. SW Vybavenie

súbor

1

11. Vydanie revíznej správy

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a montáže na mieste plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre
objednávateľa vykoná dielo.
Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi,
ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia
vstupu do objektu.
Dielo musí byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s platnými bezpečnostnými predpismi a odovzdané
objednávateľovi podľa podpísaného zápisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán o odovzdaní a prevzatí diela.
Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby
plnenia tejto zmluvy.
Cena za vykonanie diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
Cena za vykonanie diela je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri vykonávaní celého diela
podľa zmluvy, vrátane nákladov na vlastnú dopravu do miesta vykonania diela.
Spôsob fakturácie bude upresnený po vygenerovaní zmluvy.
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Ak dodávateľ nie je platca DPH a v priebehu plnenia zmluvy sa stane platcom DPH, objednávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať.
Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza z
dodávateľa na príjemcu plnenia - objednávateľa, dodávateľ vystaví pre objednávateľa faktúru bez DPH, na ktorej uvedie
slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
Objednávateľovi bude faktúra predložená do 15 dní po riadnom vykonaní diela. Dodávateľ predloží objednávateľovi faktúru v
troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený poverenými oprávnenými osobami oboch
zmluvných strán.
Splatnosť faktúry dodávateľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Dodávateľ zodpovedá za ochranu priestorov, v ktorých bude dielo vykonané, za ich zabezpečenie a za škody vzniknuté
porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
Ak dodávateľ nevykoná dielo v termíne podľa tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05
% z ceny za dielo za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
Dodávateľ sa zaväzuje prípadné vady na vykonaných prácach odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení
oprávnenej reklamácie objednávateľom.
Miesto vykonania diela: Martin.
Dodávateľ (právnická osoba) musí vlastniť oprávnenie na montáž a OPaOS VTZ elektrických podľa § 15, zákona č. 124/2006
Z. z. o BOZP na firmu, a osvedčenie na prácu na VTZ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v rozsahu § 24 – revízny
technik podľa Vyhlášky MPSVaP SR č. 508/2009 Z. z.. Toto oprávnenie predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od
uzavretia zmluvy.
Dodávateľ (fyzická osoba), ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, musí vlastniť osvedčenie na prácu podľa § 16
zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v rozsahu § 24 – revízny technik podľa Vyhlášky MPSVaP SR č. 508/2009 Z. z.. Toto
osvedčenie predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu na miesto zhodnotenia alebo zneškodnenia v zmysle zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe
registrácie.
Prepravu odpadu môže dodávateľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu
odpadov. Objednávateľovi je povinný odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list NO) zo skládky, kde bol odpad
odovzdaný. Odpad dodávateľ odovzdá v mene objednávateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Martin

Obec:

Martin

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.08.2018 10:30:00 - 02.11.2018 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 24 900,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24 900,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 17.08.2018 09:03:18
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TERMEL SK, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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