
Zrluva O dieo — Eltechklima, sro. / Obec Suchá nad Parnou

Zmluva o dlelo
uzavretá padla 536 a nas!. Obchodného zákonnika

(d‘aIej ako „zmlLva‘)

Zhotoviteľ: Názov: Eltechklima, s.r.o.
Sídlo; Pobedirn 234,91623 Pobedim
zastúpená: Vladimír Brečka - konateí
IČO: 47602007
DiČ; 2024002684
iČ DPH; 51<2024002684
BAN: SK7S 0900 0000 0050 5383 9400

(d‘aIej ako “zhotoviteľ“)

Objednávatel Názov; Obec Suchá nad Parnou
Sídlo; 91901 Suchá nad Parnou 68
Zastúpená; Ing. Martin Giončák, Starosta obce
IČO: 00313009
DIČ; 22 21 175 695
BAN; SK98 0200 0000 0000 0432 0212

(ďaiej ako ‘obednávateľ“)

(spolu ďalej ako “zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Zmluvy odjelos nasledovným obsahom;

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitet sa zavázuje, že na základe vypracovane cenovej ponuky Č. 0012-2020 zo dňa 27.02.2020,
ktorá bola v riadnom procese verejného obstarávania vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia,
vykoná pre objednávatel‘a dodávku a montáž vzduchotechniky a chladenia na dieie „Doplnenie
chladenia (vzduchotechnika a eiektroinštaiácia) v budove kuitúrneho domu v obci Suchá nad
Parnou“ v rozsahu a za podmiertok dojednaných vtejto zmluve.

2. Objednávateí sa zavázuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a
poskytne zhotoviteíovi dojednané spolupósobenie.

3. Výkaz ‘ďýmer prác a cenová ponuka tvorí prílohu Č. 1 tejto zmluvy (ďalej ako „priloha“).

Článok ji.

Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zavázuje vykonať dodávky a práce podra článku I. v termíne do 28.5.2020. Protokolárne
odovzdanie prác v zmysle tejto dohody do 28.052020.

2. Objednávater si vyhradzuje právo na zmenu termínu podra potreby stavby, avšak, v prípade skrátenia
doby výkonu prác, výhradne s písomným súhlasom zhotoviteľa.

Čiánok iii.
Cena a piatobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy podľa článku I. zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. Z.
o cenách v z. n. p. a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z. ako cena pevná pre
jednotlivé jednotkové ceny uvedené v prílohe zmluvy takto;
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Zmluva o die:o — EI:echklima, s.r.o, /Obec Suchá nad Parnou

Cena spolu bez DPH 22.265,70 Eur
DPH 20% 4.453,14 Eur
Cena spolu s DPH 26.718,84 Eur
Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene prác V zmysle platných právnych
predpisov. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie dlela v zmysle prílohy.

2. Naviac práce a menej práce zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa na základe písomného dodatku
k tejto zniluve, ktorého predrnetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prác
a prípadný odpočet nerealizcvaných prác a dodávok. V prípade naviac prác a dodávok, pri ktorých nie
ie možné stanovt cenu na základe jednotkových clen podía cenovej špecifikácie bude cena týchto prác
určená dohodou obidvoch strán.

3. Objednávateľ bude uhrádzat cenu za dlelo čiastkovou faktúrou vo výške 13.049,80 € bez DPH a
záverečnou faktúrou. Čiastková faktúra bude zhotoviteľom vystavená po dodaní zariadení LG na
miesto realizácie diela. Splatnost čiastkovej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4. Záverečná faktúra bude vystavená do 14 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia dlela
objednávateľom podľa tejto dohody a bude okrem náležitostí vyplývajúcich zo zákona obsahovat:
a) označenie Záverečná faktúra“
b) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predrnet dohody padla Čl. I tejto dohody na základe

objednávateľom alebo zástupcom objednávateľa podpísaných súpisov vykonaných prác
a dodaných materiálov,

c) započítanie čiastkovej faktúry a patieb objednávateťa v priebehu výstavby,
d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác naviac, resp. iníženie ceny prác ‘rqplývajúce

z nerealizovaných prác podľa dohodnutých rozsahov,
e) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol resp. pre

zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom.
V prípade, že záverečná faktúra nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto článku dohody alebo
bude obsahovat nesprávne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený vrátit ju 2hotoviteľovi na
prepracovanie alebo doplnenie stým, že nová lehota splatnosti začne plynút dňom doručenia takto
opravenej alebo doplnenej faktúry. Splatnost záverečnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
objed návate ľovi.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškana sa so splatnostou čiastkovej faktúry je zhotovíteť
oprávnený prerušit objedr.ávky dodávok potrebných na realizáciu dlela, a to až do úplného zaplatenia
čiastkovej faktúry, s ktorou je objednávatef v omeškaní a o čas, počas ktorého je objednávateí v
omeškaní s úhradou faktúry sa zároveň tým predlžuje aj termín plnenia dlela,

6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítat pohľadávku zhotoviteľa ato aj v prípade, že táto
pohľadávka ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škád
spósobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z mých závázkov zhotoviteľa vůči
objednávateFovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.

7. Zhotovite je oprávnený postúpit pohľadávky zo zmluvy o dielo tretej osobe len po predchádzajúcom
písomnom súhlase objednávateřa, mnak je postúpenie neplatné.

Článok IV.
Zodpovednost za vady, záruka

1. Zhotovíteť zodpovedá zato, že dielo je zhotovené podľa ustanovení zmluvy.
2. Zhotovíteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady

vzniknuté po odovzdani dlela zodpovedá iba vtedy, ak holi spósobené porušením jeho povinnosti,
3, Zhotovíteť nezodpovedá za vady, ktoré boll spĎsobené použitím podkladov poskytnutých

objednávateľom a zhotovite ani pri vynaložení všetkej starostlivostí nemohol zistit‘lch nevhodnost,
prípadne na ňu upozornil objednávateťa a ten na ich použití trval.

4. Záručná doba je 60 mesiacov na práce a začína plynút odo dňa odovzdania diela objednávateťovi.
5. Záručná doba na zariaden(a je podra podmienok výrobcu týchto zariadení.
6. Zhotoviteľ sa zavzuje odstránit bezplatne oprávnené reklamácie (vady) bez zbytočného odkladu,

najneskór však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

Článok V.
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Zrluva O dieo — Eltechklima, s.r.o. J Obec Suchá nad Parnou

Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovíteť nesplní svůj závázok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu
vo výške 0)01% z celkovej ceny prác bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.

2. Akje objednávateYv omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteťovi úroky z omeškariia vo výške 0,01% z nezapiatenej sumy za každý deň meškania.

ČlánDk Vl.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ móže odstůpiť alebo čiastočne odstůpiť od zmluvy alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác
a výkonov tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotovitera
bez ohIadu na dohodnuté ceny z nasledovných dóvodov na strane zhotovíteľa, ktoré sa považujů za
podstatné porušenie tejto dohody:
a) ak je zhotoviteľ vomeškani s plnením termínov alebo medzi terminmi uvedenýmí včasovom

harmonograme postupu realizácie prác,
b) ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou,
c) ak zhotoviteľ neodčvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva $ nástupom a začatím prác

a dodávok podIa zmluvy,
d) ak zhotoviteľ neodstraňuje objednávateľom oznámené vady predmetu zrnluvy, ktoré sa objavili

počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diola alebo počas záručnej doby,
e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ

si plní alebo bude plníť svoje závázky a povinnosti vyplývajúce pre neho Zo zrnluvy,
f) ak bol na majetok zhotovitera vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie

konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteíovi vedie exekučně konanie alebo ak je zhotoviteľv likvidácii,
g) ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahDv

zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ máže okamžite odstúpiť od tejto dohody iba v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov

dávodov na strane objednávateľa o viac ako 15 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na
náhradu škody a nákladov spósobených odstúpením od dohody, ktoré si uplatní bez zbytočného
odkladu.

Článok Vil.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné nieniť len písomnou formou a po vzájomnej dohode zniluvných strán.
2. Ak dójde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné

strany sa zavázujú upravíť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
3. Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.
4. Zmluva je vypracovaná v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
5. Zmluva nadobúda patnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami účinnosť dňom

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V5uchej nad Parnou, Z4...€Z. 2020 V Pobedime 2020

Zhotovitel:

flEltechkllm
‘ttkIirna Sr

ičo: I75OOO7 DIČ: 20240026R4

VlaWimír Brečka
konateľ Eltechklima, s.r.o
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Eltechklima, s.r.o. OÚ Suchá nad Parnou
Pobedim 234, 91623 Pobedm vz. starosta obce p.Martin Glončák
Kancelária: Sládkovičova 23,
921 01 Piešťany
Ičo: 47602007 starosta@suchanadparnou.sk, tel. 0918 934038
DIČ: 2024002684
IČOPH: 31<2024002684

CENOVÁ PONUKA 001 2-2020
zo dňa: 27.02.2020

Predmet ponuky Predmetom ponuky je DOPLNENIE CHLADENIA, dodávka a montáž
AKCIA ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDO VY
OBECNÉHO ÚRADU A KUL TÚRNEHO DOMU, Suchá nad Parnou,
s.č. 68“

Záruka Na práce poskytujeme záručnú dobu 60 mesiacov a na zariadenia
podľa záručných podmienok výrobcu

Platobné podmienky Budú dohodnuté najneskór do uzavretia ZoD, ktorej sú podstatnou
s účast‘o u

Ponuková cena; 22.265,70 € bez DPH

Veríme, že naša ponuka bude zodpovedať Vašim predstavám a V prípade Vašich otázok
sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

S pozdravom
I.dbdi

Eltechklima, s.r.o. cintorinIď0iobeoim A
‘ tel.: 0905 785 498 I 0905 776 340/jIing. Milan Valik Ič0 47602007 DIČ: 2024002684/ I

Tel.: +421 908767 155
‘ ĺ

e-mail: milanvahk@azet.sk, eitechklima2gmail.com



Eltechklima, s.r.o.
Pobedim 234, 91623 Pobedirn
Kancelária Sládkovičova 23, 921 01 Piešťany

ičo: 47602007
Dič: 2024002584

tel.: 0908 767 155
e-mái: rrianva“k@azet.sk. etec.hkitrna2@9ma1.00n-

CENOVÁ PONUKA 0012-2020

Názov stavby: ZN1ŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY
OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU,
Suchá nad Parnou, ač. SS

Časť: DOPLNENIE CHLADENIA

Objednavatel‘: OV Suchá nad Parnou, vs, starosta obce p Marlin Giončát

starostasLJchanadpamou.sk, tel. 0918 934036

Ponuka 20 dňa: 27.02 2020

W pracoval: l, \i a‘ Va l‘<

Platnost: 60 d

Poz
I

Typ zanadenia Jednotka Množstvo Cena za MJ Cena spolu

769 Montáže Vzduchotechnických zariadeni

1 429001 Kondenzačná jednolka ARUM-220LTC5 ks I I 1 87967 E 11 879,67 €
2 429002 Riadiaci modul 0-10V-KM1 13.22MV2 ks I 864,56 € 664,56 €
3 429003 Expanzný ventil EX6-M21 ks 1 305,57 € 305,57 E
4 429004 Kábel pre EX brn 3 18,41 E 55.22 €
5 429005 Cu pot‘ubie DN25 brn 10 17,64 E 176.41 €

6 429006 lzolácia DUCT 20 kpi 1 I 125,46 E 1 126,46 €

7 429007 Konšlrukcia kpi 1 II 2.20 € 112,20 E
8 429008 Wrnanik kpi I I 601.32 E 1 601,32 E
9 769060003 Osadenie výmenika kpi I 250,00 € 250.00 E —

IQ 769050004 Merania a reguiáda kpt 1 540,OOE 540,00 € —

1 1 769060005 Montáž kpt I 800.00 E 800.00 E —

12 Monlážr.y, tesrjaci a svojovact rnate,i (do$nené vCP) kPi I 483,64 € 483,64 € —

13
Dopk,enie elekts,ckého dostrojenia. rozvodnez skrhte, elekidty

Is I 1 ‘ 72345 72345
prwoi.dopojenie a rev‘zr.a správa (dcpené v CP) P ‘

‚ E ‚ —

14 Stavebně prestuoy a ich Úoraw. vyaavenie otvorov kpl 1 326,50 E — 326 50€

15 tatery. RAL kpI I 268.94€_,,,,,,,, 268.94€_
16 Izolovanie preslupov trnei, prolipožiame upchávky ‚L__. 1 657,32 E — 657,32 € —

17 Odvod kondenzátu profesa Tli) kp: I 31 9.42 E 319,42 E —

IB Zdvlhade mechanizmy a lešenia kpl 1 230.00 € 230,00 €
19 ZhoIov,ie pontoiýc.n konšh‘ukdi kpl 1 I 945.00 € ‘ 945,00 E
20 Pmutoáiéhovyholoaenie kpl 1 60000€

Celkom za dielo spolu bez DPH 22 265,70 €

Stránka




