DODATOKč.1
k zmluve o dielo č.: 3/2017
na zabezpečenie podpory trvalého dozoru TTZ
podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. ajeho zmien
uzatvorená medzi zmlu nými stranami:

Objedná atel':
tatutámy

orgán:

Zapísaný:

Bytový podnik Piešťany, .r.o.
Školská 19. 921 01 Piešťany
JUDr. Pavol Vermeš, PhD., konateľ
Ing. Viliam Hubinský, CSc., konateľ
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
Č. l 1528/T

36232700
IČO:
2020170031
DIČ:
SK2020 170031
IČ DPH:
. Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnený konať vo veciach
technických:

a

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán:
Zapísaný:
IČO:
IČDPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

E MYZAMER,
energetické lužby a monitoring,

pol.

r.o,

Skladová 2/B, 917 Ol Trnava
Emil Izakovič, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č.
10904/T
36226904
SK2020 163442
2020163442

Zmluvné strany a týmto dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo
Zmluva), ktorým a Zmluva mení nasledovne:

Č.

3/2017 (ďalej

Z dôvodu naviac prác vzniknutých presťahovaním di pečer kého pracoviska z kotolne
nachádzajúcej a na ul. Hurbanova . Č. 2919, Pie t'any do idia poločno ti Bytov)' podnik
Piešťany, s.r.o.
kolská 19, 921 Ol Piešťan
sa mení a dopÍňa v čl. IV. CE A
MAJETKOVÉ
A KCIE bod d) nasledovne:
d) cena za naviac práce spočívajúce v presťahovaní dispečerského pracoviska z kotolne
nachádzajúcej sa na ul. Hurbanova s. Č. 2919, Piešťany do sídla spoločnosti Bytový podnik
Piešťany, s.r.o. predstavuje sumu vo výške 9816 € bez DPH, pričom tieto naviac práce sa
budú realizovať dňom účinnosti tohto dodatku v trvaní 5 dní.

Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany súčasne potvrdzujú, že na vyhotovení obsahu zmluvy o dielo č. 3/2017 bola
oboma zmluvnými stranami v čl. IV. bod 3 písm. a) v časti cena za paušálne dohodnuté
výkony uskutočnená jej oprava, kde namiesto chybne uvedenej sumy bola táto suma opravená
na sumu správne vyjadrenú na 3 722 €.
Tento dodatok

Č.

l s prílohou č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo

Č.

3/2017.

Tento dodatok Č. 1 bol spísaný a uzavretý na základe slobodne, vážne, zrozumiteľne a určite
prejavenej vôle zmluvných strán, ktoré na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne
podpísali.
Tento dodatok č. l je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach,
obdrží jedno vyhotovenie.
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo

Č.

z ktorých každá zmluvná strana

3/2017 zostávajú nezmenené.

Tento dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnost' nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. l
Občianskeho zákonníka na webovom sídle objednávateľa.
Príloha Č. 4 - cenová ponuka a návrh riešenia vzdialeného riadenia technológie - centrálne
zásobovanie teplom mesta Piešťany zo dňa 18.09.2017
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Piešt'any, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Bytový podnik Plelfany. s.r.o.
Skolská 19, 921 01 Ple!fany
IČO· 36232700 IC DPH SK202017oo31
SpOÍotnosť tll'l!illlrovaná YobChOdnom rtgts ,
•••néllo s.;'<" Tm,\? 'II t 11528fT odd sr<'

ESM
YZAMER,
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služby a monitoring, spol. s r.o.
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JUDr, Pavol Venneš, PhD.
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Cenová ponuka a návrh rieš nia vzdialeného riadenia technológie - centrálne zásobovanie
teplom mesta Piešťany
Vzdialené terminálové
spoločnosti

ri denie technológie

SCADA s operátorským

panelom v centrá

Súčasný stav: a kotolni je nainštalované SCADA pracovis o s operátors ým PC s pripojením ISO
analOg linie jednotlivým podstanIciam. Toto neäenie neumožňuje deta vat operátors é pracovís o
mimo budovu otorne a rovna o ne možňuje fungovanie vzdia ené o operátora
bo remote
technické o pracovníka.
avrhovan rl nie pr ahovani dilpeč.rs
ho pr coviska do s dia Bytové o podni u
Pi iťany I.r.o.: Rekonfigurácia HW a SW na kotolni a vytvorenie terminálového pripojenia
a prenesen im komp etného riadenia na tenkého klienta vzdia eného operátors ého pane u. Riešeníe
využije súčasné pripojenie OST a pridáva redundantné riešenie serverovej časti a vzdialených
operátorských pracovisk. Nahradenie súčasného operátorského panel u bude doplnené operátorským
panelom na strane centrály spoločnosti a v budúcnosti bude umožňovať pripojenie na vzdialené
riadenie technológie aj z ďalšich operátorských panelov alebo mobilných zariadení.
HW konfigurácia rie enia, cenová náročnosť:
Rac ,záložný zero, kábeláž, reko Igurácia servera
Integrácia lP routra, 4G backup, firewall, VP spojen e, ofigurácia
IntegráCia termmá ového ríešerna, vzdia ené spojenie, onfigurácia
en Ý klient, OS. terminálové služby, nšta ácia. oživenie

4567 Eur
2989 Eur
790 Eur
1470 Eur

Spolu:

9816 Eur
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