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ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa 3/U/2022

uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:
So sídlom:
Zapísaný:

Zastúpený
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
So sídlom:
Zapísaný:

Zastúpený:
Kont. osoba:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

l. Zmluvné strany

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19A, 921 01 Piešťany
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,
Vložka Č. 11528/T
Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ spoločnosti

referent výroby a rozvodu tepla, I - •..•. ,..~

-
--- -------- '~-' ---)

36232700
2020170031
SK2020 170031

(ďalej len "objednávateľ")

Remeselné služby s. r. o.
Česká 103/15, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
Obchodný register Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro,
Vložka Č. 124425/B
Ing. Jozef Greňo, PhD., konateľ

riaditeľ

51 240378
2120661312
SK2120661312

(ďalej len "zhotovitel"')



II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je demontáž, overenie a montáž fakturačných meračov tepla.
Predmetom sú aj funkčné skúšky a vydanie protokolov o montáži meračov tepla.

2.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa,
pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami poverených zamestnancov zmluvných strán,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu tejto zmluvy.

III. Miesto plnenia a dodacie podmienky

3.1 Miestom realizácie sú tepelné zdroje, kotolne, výmenníkové stanice a ich odberné miesta
v bytových domoch.

3.2 Na základe dohody zmluvných strán bude miesto plnenia určené objednávateľom. Miesta
budú každé individuálne sprístupnené zástupcom objednávateľa.

3.3 Dodací termín montáže bude stanovený individuálne po obojstrannej dohode zástupcov
objednávateľa a zhotoviteľa.

3.4 Oboznámenie nájomníkov/vlastníkov o termíne sprístupnenia meracích miest vykoná
objednávateľ písomnou formou typu výveska. Výveska bude umiestnená na viditeľnom
mieste na adrese miesta plnenia. Výveska bude umiestnená minimálne s 5 dňovým
časovým predstihom.

3.5 V prípade, že nájomník/vlastník nesprístupní meracie miesto v dohodnutom termíne. Určí
sa po obojstrannej dohode náhradný termín. Objednávateľ vynaloží snahu na
skontaktovanie nájomníka/vlastníka. Ak ani v náhradnom termíne nebude miesto
nesprístupnené a nepodarí sa zhotoviteľovi dohodnúť s nájomníkom/vlastníkom nebudú na
danom meracom mieste vykonané dohodnuté práce.

3.6 Predmet zmluvy bude realizovaný na základe podkladov so špecifikovaním množstva
a druhu služby podľa bodu 4.2. tejto zmluvy

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť všetky dohodnuté práce najneskôr do začatia
vykurovacej sezóny 2022/2023, ktorej dátum určí objednávateľ.

IV. Cena a platobné podmienky

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, je maximálna a pevná vrátane DPH,
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov aje nasledovná: 224 879,40 € s DPH.

4.2 V jednotkovej cene za merače tepla podľa dimenzie je zahrnutá demontáž, overenie,
montáž, inštalácia, funkčné skúšky a vystavenie protokolov o montáži meračov tepla.



Merače tepla v jednotkových cenách:

p.Č. názov m.i. mn. iedn.cena spolu

l MT DN20/2,5m3/h, l30mm, závit PN25 ks 1 382 382,00 €
2 MT DN25/3,5 a 6m3/h, 260mm, závit PN25 ks 24 531 12744,00 €
3 MT DN32/6m3/h, 260mm, závit PN25 ks 1 611 611,00 €
4 MT DN40/l0m3/h, 300mm, závit PN25 ks 31 692 21452,00 €
5 MT DN50/l5m3/h, 270mm FL, príruba PN25 ks 15 905 13 575,00 €
6 MT DN65/25m3/h, 300mm FL, príruba PN25 ks 8 945 7560,00 €
7 MT DN80/40m3/h, 300mm FL, príruba PN25 ks 11 1103 12 133,00 €
8 MT DNI OO/60m3/h, 360mm FL, oríruba PN25 ks II 1487 16357,00 €
MT FS 475 DN150/300m3/h, 500mm, FL, príruba PN25,

9 23OV ks 8 6709 53672,00 €
Jestv. MT Kamstrup DN150 overenie kpl

9 /prietokomer.počítadlo.teplomery/ ks 8 238 1 904,00 €
9 Medzikus DN150 ks 8 195 1 560,00 €
9 Medzikus DN250 ks 1 275 275,00 €
Jestv. MT Kamstrup DN250 overenie kpl

10 /prietokomer.počítadlo.teplomery/ ks 1 977 977,00 €
II Modul LORA pre diaľkový odpočet ks 110 147 16 170,00 €
12 Šróbenia k meračom ks 114 40 4560,00 €
l3 Tesnenia, spotrebný a spojovací materiál ks 119 20 2380,00 €
14 Demontážne a montážne práce ks 119 99 II 781,00€
15 Dopravné a zabezpečovacie nákladv ks 27 75 2025,00 €
16 Oživenie, naprogramovanie, HW,SW ks 1 2450 2450,00 €
17 Zariadenie staveniska, VRN ks 0,02 241575 4831,50 €

Spolu bez DPH 187399,50 €

Celková cena diela bez DPH 187399,50 €

DPH 37479,90 €

Celková cena diela s DPH 224879,40 €

4.3 Zhotoviteľ poskytuje všetky určené meradlá pretečeného množstva vody a tepla a služieb
s tým spojených. Požiadavky na tovary a služby neuvedené v tejto zmluve budú účtované
na základe interného cenníka spoločnosti.

4.4 Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá
bude zhotoviteľom vystavená po protokolárnom odovzdaní riadne vykonaného diela
objednávateľovi bez vád a nedorobkov.

4.5 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71, zák. 222/2004 Z. z. o DPH,
inak je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.



4.6 Dielo ako celok sa považuje za dokončené aj v prípade, že aj po opakovanej výzve niektorý
nájomník/vlastník bezdôvodne nesprístupní niektoré meracie miesta. Fakturované budú len
a iba výhradne dokončené práce a služby.

V. Montážne podmienky

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť meracie miesto organizácií oprávnenej vykonávať
odborné výmeny určených meradiel.

5.2 Ak bude nutná úprava meracieho miesta nad rámec klasickej montáže a demontáže,
pracovník ju vykoná automaticky. K práci vystaví výkaz práce kde uvedie čas práce
a potrebný inštalačný materiál. Výkazy prác budú súčasťou konečnej faktúry.

5.3 Zhotoviteľ môže odmietnuť výmenu meradla a to v prípadoch, ak nájomníkovo správanie
je neadekvátne, ak zhotoviteľovi hrozí poškodenie zdravia, alebo mu hrozí iné nebezpečie.

5.4 Zhotoviteľ zabezpečí takú manipuláciu s meradlom, aby nedošlo ku škodám na majetku
objednávateľa alebo tretích osôb.

VI. Záručné podmienky

6.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania diela
zhotoviteľom na všetky dodané tovary a služby za nižšie uvedených podmienok.

6.2 Výrobok bol uvedený do prevádzky v súlade s prevádzkovo-rnontážnyrn predpisom a to
zhotoviteľom.

6.3 Výrobok bol používaný v zmysle prevádzkovo montážneho predpisu spôsobom
zodpovedajúcim jeho funkcii a poslaniu.

6.4 Výrobok nebol poškodený násilím, neodborným, alebo nedbalým zaobchádzaním.

6.5 Výrobok bol umiestnený a skladovaný na mieste zodpovedajúcom prevádzkovo
montážnemu predpisu.

6.6 Porušenie overovacej značky, alebo montážnej plomby zbavuje zhotoviteľa záručných
povinností.

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odstrániť uplatnené vady a nedorobky diela najneskôr
do 5 dní od ich písomného uplatnenia, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

VII. Zmluvné podmienk')'

7.1 V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry za službu, moze zhotoviteľ
objednávateľovi vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z nezaplatenej čiastky za
každý deň omeškania.



7.2 V prípade ak zhotoviteľ odovzdá predmet zmluvy uvedený v čl. II po termíne uvedenom
v čl. III bod 3.7 tejto zmluvy alebo neodstráni zistené vady a nedorobky v termíne
uvedenom v čl. VI. bod 6.8 tejto zmluvy, môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela za každý deň omeškania.

7.3 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je do 30 dní odo dňa
doručenia faktúry druhej zmluvnej strany.

VIII. Ostatné dohody

8.1 Meradlá, po oprave a následnom overení budú spätne dodané v takom množstve ako prijaté
a to aj v takom prípade, že nevyhovejú.

8.2 Meradlá, ktoré nevyhovejú overeniu a tým pádom nebudú splňať metrologické parametre
stanovené zákonom budú nahradené za nové. Nové meradlá si môže zabezpečiť
objednávateľ a zhotoviteľ ich namontuje podľa cien bodu 4.2. tejto zmluvy.

8.3 Ak objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby zabezpečil nové meradlá, zhotoviteľ tak učiní,
Fakturované budú podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia
vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán
požiadať o rozhodnutie príslušný súd.

9.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle ust. § 41a ods. 1 Občianskeho zákonníka na
webovom sídle objednávateľa.

9.3 Zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom odsúhlaseným obidvoma zmluvnými
stranami.

9.4 Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu
výpovede. Výpovedná lehota sú 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

9.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po dve
vyhotovenia uzatvorenej zmluvy.

Piešťany, dňa 1:1..05. to J..'J.; Bratislava, dňa -1ď.. cs, Z4:>2.2.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Bytový

Ing.
'l ,Q.,----


