
Zmluva o dielo č. Z201767764_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
Sídlo: Lipová 8, 97251 Handlová, Slovenská republika
IČO: 42024471
DIČ: 2022438561
IČ DPH: SK2022438561
Číslo účtu: SK6681800000007000506353
Telefón: 0918536474

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DUAL D+A, s. r. o.
Sídlo: 405, 91303 Drietoma, Slovenská republika
IČO: 46828427
DIČ: 2023607960
IČ DPH: SK2023607960
Číslo účtu: SK5931000000004250119301
Telefón: 0948468652

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Revízia a servis plynových zariadení
Kľúčové slová: revízia, servis, plynových, zariadení, kotol
CPV: 71632000-7 - Technické skúšky; 50531200-8 - Služby na údržbu plynových zariadení; 

50531100-7 - Opravy a údržba kotlov; 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Revízia a servis plynových zariadení

Funkcia

odborná prehliadka regulačnej stanice na zemný plyn v zmysle § 9 zákona 124/2006 Z. z., § 13 vyhlášky MPSVaR č.508/2009
Z. z., STN 690012, STN 060830 a predpisov vzťahujúcich sa na plynové zariadenia

odborná prehliadka a skúška plynových kotlov v zmysle §9 zákona 124/2006 Z. z., §13 vyhlášky MPSVAR č. 508/2009 Z. z. - 
opakovaná vonkajšia prehliadka kotlov, vnútorná prehliadka kotlov, skúška tesnosti kotlov

odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej kotolne podľa vyhl. 25/1984 Z. z., vyhláška ÚBP 75/1996 Z. z. - Odborná 
prehliadka

servisná prehliadka

prehliadka a servis snímačov zemného plynu

revízia a servis vykonané ešte v roku 2017

vyhotovenie a odovzdanie správ a protokolov z odborných prehliadok (OP) a odborných skúšok

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kotolňa 1 1 1

Kotolňa 2 1 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Strana 1 z 4 



Kotolňa 1

počet kotlov 4

počet tlakových nádob 1 x expanzná nádoba s vakom, 2x stojatý ohrievač vody 1000 l

typ kotla 1-4 kondenzačný MGK 300WOLF

výkon 275 kW

výrobca WOLF GmbH, Heitechnik Meinurg, D

skupina Bf1

spaľovacie zariadenie horák

druh paliva zemný plyn

pracovné médium voda

typ tlakovej nádoby MAXIVAREM UR

objem 300 l

výrobca Varem Bovolenta PD T

skupina Ab1 pracuje v režime Bb1

Kotolňa 2

počet kotlov 2

počet tlakových nádob 2

typ kotla 1 MGK-2-300

výkon 275 kW

výrobca WOLF GmbH, Heitechnik Meinurg, D

spaľovacie zariadenie horák

druh paliva zemný plyn

pracovné médium voda

typ tlakovej nádoby MAXIVAREM UR

objem 600 l

výrobca Varem Bovolenta PD T

skupina Ab1 pracuje v režime Bb1

max. prac. Tlak 0,60 MPa

max. prac. Teplota -10/+99

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť výpis z obchodného (živnostenského) registra, fotokópia platného osvedčenia podľa §15 Vyhlášky 
MPSVAR č. 508/2009

Prehliadky môže vykonať len oprávnená osoba alebo firma, ktorá ma osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 
161/1998 Z.z..

Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy vrátane dopravy na miesto plnenia, vypracovanie 
revíznych správ členené po jednotlivých objektoch.

Požaduje sa predložiť podrobný rozpočet do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Objednávateľ po uzavretí zmluvy poskytne dodávateľovi presnú adresu miesta plnenia, meno a tel. kontakt oprávnenej osoby 
objednávateľa.

Výsledkom revízie musí byť správa revízneho technika o stave a možnosti ďalšieho používania zariadení v dvoch originálnych 
vyhotoveniach a odovzdaná objednávateľovi.

Revízia kotolní bude vykonaná v mesiaci december 2017.

Dodávateľ sa zaväzuje pre povolenie vstupu do objektu objednávateľa minimálne 2 pracovné dni pred vykonaním služby 
oznámiť telefonicky mená a priezviská pracovníkov dodávateľa, ktorí vykonajú službu.

Dodávateľ je povinný vykonávať uvedenú službu v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
sprievodnou technickou dokumentáciou, prevádzkovými predpismi alebo pokynmi výrobcov.
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Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných 
podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný 
obstarávateľ zákazku nepríjme a odstúpi od zmluvy.

Pokuta za nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, neposkytnutie služieb, je 10% z predpokladanej 
hodnoty zákazky na účet verejného obstarávateľa uvedený v zmluve do 10 pracovných dní.

Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré
vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, 
ktoré sú pre neho záväzné.

Súčasťou poskytovaných služieb a činností sú aj dopravné náklady ako aj odovzdanie dokladov pri predložení faktúry, t.j. 
Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške a Revízne správy, ktoré budú odsúhlasené a podpísané zodpovednou 
kontaktnou osobou objednávateľa.

Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi na potvrdenie súpis vykonaných služieb.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Objednávateľ neposkytuje preddavky.

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: Prievidza
Obec: Handlová
Ulica: Lipová 8

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.12.2017 09:32:00 - 29.12.2017 09:32:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: revízia a servis
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 800,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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.
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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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.12.2017 11:00:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
DUAL D+A, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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