STAVBA: Dodávka a montáž klimatizácie v priestoroch budovy OcÚ Nedožery-Brezany

Zmluva o dielo č. 011/ 2016
(Ďalej len ZoD)
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona Č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien

a doplnkov

Čl. l.

ZIVILUVNÉ STRANY

Sídlo

: Obec Nedožery-Brezany
: Družstevná 367. 97212, Nedožery-Brezany,

Zastúpený pre veci zmluvné

: JUDr. Martin Mokrý, starosta obce

Zastúpený pre veci technické

: JUDr. Martin Mokrý, starosta obce

/ČO

: 00318302

IČ DPH

: SK 2021162737

Bankové spojenie

: VÚB, a.s. pobočka Prievidza

Číslo účtu

: 18429382/0200

1.10bjednávatel'

(d'alej len ..Objednávateľ`)

1.3.Zhotovitel'

: KOLTEN, spol. s r.o.

Sídlo

: Severná ulica 1. 2424/33, 97101 Prievidza

Zaregistrovaný na

: Okresnom súde Trenčín, Odd. Sro, vložka Č.16036/R

Zastúpený pre veci zmluvné

: Ing. Koláŕ Rastislav -konateľ spoločnosti

Zastúpený pre veci technické

: Ing. Hanuska Michal -projektový manager

/ČO

: 363 477 79

IČ DPH

: SK 2022060722

Bankové spojenie

: Č,sOB, a.s.

Číslo účtu

: 4020330742ĺ7500

(ďalej len „Zhotoviteľ')
(d'alej spolu aj „Zmluvné strany"),
a to za nasledovných podmienok:

Čl. ll.

PREDIVIET ZMLUVY
1.

Predmetom tejto ZoD je na jednej strane záväzok Zhotoviteľa zrealizovať pre Objednávateľa dielo
" Dodávka a montáž klimatizácií pre priestory OcÚ Nedožery-Brezany" v rozsahu podľa prílohy
Č;.1.-CP-424-2015-MH zo dria 08.09.2016. Táto príloha tvorí neoddeliteľnú sĹičasť tejto ZoD`

2`

Predmetom tejto ZoD je na druhej strane záväzok Objednávateľa za riadne zrealizované dielo
včas uhradiť Cenu diela a {o v podľa podmienok tejto zmluvy.

3

0bjednávateľ týmto prehlasuje, že na realizáciu diela podľa tejto ZoD má zabezpečené Úplné
finančné krytie.

Č'. '''.
FIRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
I

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splní svoj záväzok - zrealizovať dielo podľa Článku 11
najneskôr do l 4.10.2016.
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2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje. že po podpise {ejto ZoD nastúpi na zhotovovanie diela do 14 dní po výzve
od objednávateľa.

3

-ob-siúhú:
správu.,
listy diela
a certifikáty.
0 odovzdaní
riadne vykon?né.ro
d,iela.ZTluv_n_f
Zhotoviteľ ró;Íznu
sa zavazuje
prí záručné
odovzdaní
objednávateľovi
odovzdať
qodací,. list:.
ľávod,y n_aĺ
-Šir-a-ny-'sóÍšJ próberaóí protokol, -v ktorom jé objednávateľ povinný uviesť prípadné vady

a nedorobky na diele.
Objednávateľ
-oá'-riýzJj-;äi;Sióracie.konanieodzhotoviteľa.vprípade',ž?obj.ednfy?t_3ľv_tpJt_oJ?_h?t_eL!,.F,dn_e_
sa zaväzuie riadne zho±oven€ d!elq ,od .Zh?tov!teľ3._P.r_e_y_Z!ať_._ant.?.V_.I.e^h,0^tLe^g^o !.^d.n:
-z-hoĺóí :v;né-dielo neprevezme a zároveň nenavrhne nový termín, P.f iom .uplynľtia leh?ty__nLP_

4.

-;ŕé;;áti; sá äiéio pbvažuje za prebraté obj€dqáyateľ .môž? n?v^rp,Tpť^nLqyy|_tfrr.í^n„ ?^a^P.r.e^:,Z.a^t:Ľ,
rdi-ei;,-ái-e i:n-né:ió predižíť iehótu na prevza{ie dieia o viac ako i o dní. objednávateľ ie oprávnený

prevziať len riadne zhotovené dielo bez vád a nedorobkov.

•jiäi:óí;náhó-pjísóm;ého.
odsúhiaseni-a
zmiuvnými
stranami,
písomného a
Rozsah Diela ako aj prípadné
zmeny v oboma
technickom
vybavení sú
m.ožn.é, formou
a to._n_a__z±ĽI_ade_

5.

očlslovaného dodatku k tejto zmluve.

6.

Osoby oprávnené jednať v technických otázkach

za KOLTEN, SPOI s ro

I;ngg MR'::t::/:vanKUo;š;

za obecNedožery-Brezany

-_°o99°o5553652o]64]°]

JUDr Mariin Mokrý

-0905823555

7.

Zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť práce na diele, v p:ípad?, .že ?b!e_d_r_áv.?t_Ľ_ľ p_o:Ľší ustanovenia
ťeit-ó-zmĺuúy. brípadne.ri.adne a včas nezaplatí cenu diela alebo dohodnutých časti.

8.

V prípade, že zhotoviteľ pozastaví práce ne záklaqe neplre.ni?_z_€ívä_:!pv_gíb!ednávateľa alebo
in'veštora 'nestráca nárok na úhradu dovtedy zrealizovaných dodávok a prác

čl. lv.
CENA A PLATOBNÉ PODIvllENP[Y
1.

-Z:z.-o
Cena za
cenách
dielo bola
a Vyhlášky
medzi zmluvnými
Č. ä7/1996
stranami
Z.z. určená
vznení dohodou
neskorších
v zmysle
zmien§ adoplnkov
2 Zákcina Č.18/1996
ľa s.ťmu,

-4.-905,64 EUR be; DPH: K tejto cene bude účtovaná aj daň z pridanej ho_dnoty,.!.j: ?elková
hodndta diela vrátane DPH (20%o) je 5.886,76 EUR (v texte tejto zmluvy ako „Cena diela")

2.

Obiednávateľ prehlasuje, že na úhradu ceny diela má finančné prostriedky a že riadne a včas
uhradí cenu diela zhotoviteľovi.

3.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi cenu diela nasledovne:

a)

Koneč;nú faktúru 4.905,64 EUR bez DPH vystaví Zhotoviteľ až po prevzatí diela

b)

Splatnosť všetkých faktúry je do!ednaná na 30 dní od jej vystavenia

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnlkom zhotovovaného diela je zhotoviteľ. Vlastníc!e .právo
k celému diel; prechádza na objednávateľa až po úplnom zaplatení ceny diela zhotoviteľovi.

5

Prechod vlastníckeho práva na predmet tohto diela, príp. jeho Častí nie je možný.
i
bez úplného zaplatenia cenydiela, prípadne
ii

6.

bez písomného súhlasu zhotoviteľa.

V prípade, že objednávateľ je v omeškaní so zaplatením diela alebo !?ho. Časti zaväzujú sa
Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,01% za každý deň omeškania
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7.

Prevádzkovať dielo, resp. jehc] Časti, môže objednávateľ, príp. tretia strana, výhradne až po
písomnom prevzatĺ diela od zhotoviteľa.

čl. v.
ZÁRUČNÁ DOBA, SERVIS
1.

Záručná dobaje nasledovná:
a)

Klimatizačné zariadenia 3 roky;

b)

Montážne práce 3 roky.

2.

~i;čiíé;;äiierhó
Zhotovitel` preberá
~p;oioŔóiu
záruku za
a po
kvalitu
túto dobu
diela garantuje
v dížk? ?áru.Čnpj.doby,_Ľ_tg:á__za_Č_íf
úpinú funkčnosť zreaiizovaného
E.d.ň.o^ľ.:.
dieia. podpísania

3.

'invšutäi`:;:;iáhi-:r:;áerií:zh-óto;iteľómtohtodieia.nazákiap3__p!somľ3!.o^b.je.d^ná,v^ky^:Pj::n^á^v:::ža:
podmienkou záruky a plnej funkč:nosti diela je re.ĽI!Zá.Cia , PravipĽI_nLE!3_í:Pnľi^SLU:.^a.^!!.ž^3.y
';Š:ŠUp:ó:ťv'čďz-Ŕ:ój-at-ä'ä.' irióťójiĺéi.-sa zaväzuje servis a údržbu vykonať do io dní po doručení
pÍsomnej objednávky.

4.

Preventívnu prehliadku a údržbu je nutné zrealizovať 2x ročne s 'yí2 ročným odstupom.

5.

Nahlasovanie požiadavky na servis, prípa9ne poruchy s jej popisom i±iii±tné uskutočniť súčasn_e_
na:
e-mail
servis@kolten.sk

aj na tel.

0908754279(p. Beseda), pripadnena0905350611 (Ing. Kolárŕ)

Č'. v,.
lvllESTO ZHOTOVENIA DIELA
1.

2.

Miestom zhotovenia diela ie stavba Obecný úrad Nedožery-Brezany -Družstevná 367, 97 212,
Nedožery-Brezany.

Objednávateľ prehlasuje, že je oprávnený vlastníkom nehnuteĽno_sti podľa predchádzajúceho
od:seku dať v predmetnej nehnuteľnosti zhotoviť dielo podľa tejto ZoD.

čl. Vll.
ODSTÚPENIE OD ZIVILUVY
1.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov uvedenných v § 3.45 a ľĽ_s!.

O;chodného Žákonnlka v platnom znenl, pričom omeškanie zhotoviteľa so zhotovením diela
znamená podstatné porušenie tejto zmluvy

-ne-z-;piáií
dieia áieboodstúpiť
jeho Časti
podľazm!uvy
Ói iv,z dôvod_u,
bod 3., a že
to obiednĽvateľ
po márnom upiynutí
iehoty
Zhotoviteľ óenu.
je oprávnený
od tejto
ria.d?e„a::=:

2

uvedenej v písomnej výzve zhotoviteľa

Č'. v',,.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.

Táto zmluva sa vyhotovuje v pÍsomnej forme v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj
zhotoviteľ obdržia rovnako po 2 vyhotovenia.
Akákoľvek zmena zmluvy môže byť urobená len písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

-prácach
v súl;de
s § 6 zákona
SR č. za
314/2001
o ochrfn?
preq
p.oži,armi_:__z_?!äzu_j.,:_s.a^
Zhotoviteľ
zodpovedá
v plnomNR
rozsahu
ochranuZ zpred
požiarom
(OPP!.
pri .vykon€.vaľ_ýc_h_

'-p;;i Začatím prác áko aj počas vykonávania prác dodržiavať všetky potrebné opa.t:e_ľia V^SnúTd_e^
'suvedenými'predpismi-oOPP a ďalšími platnými predpismi a normami na úseku OPP na
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zabránenie vzniku požiaru, resp` inej havárie. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečnosti a
ochrany zdravia pri vykonávaných prácach v súlade so zákonom NR SR Č. 330/1996 o BOZP a
náväznými predpismi BOZP a pla{nými normami a d'alej sa zaväzuje dodržiavať bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci ako aj d'alšie ustanovenia vyplývajúce z Vyhl. SÚBP Č. 374/1990Zb. Za

svojich pracovníkov zodpovedá v plnej miere poverený pracovník zhotoviteľa:

šéfmontér pre vzduchotechniku:

4.

Roman Homola o918 961454

Zhotoviteľ potvrdzuje, že on a jeho pracovníci sú oprávnení vykonávať práce a Činnosti, ktoré sú

predmetom tejto zmluvy.

5.

Objednávateľ prehlasuje, že má výkonové rezervy, ktoré boli zrealizované podľa projektovej
dokumentácie, jednak pre elektrické napájanie všetkých zariadení, ktoré sú obsahom tejto
ponuky a jednak pre teplovodné aj chladiace média.

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s riou
ju v slobodnej vážnej a určitej vôli podpisujú.

7.

Vprípade,
že v tejto
zmluve
nie je dojednané inak,
vzťahujú
sa na
právne
vzt`ahy z nej vzniknuté a v tejto zmluve neupravené použijú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka Č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a d'alšie právne predpisy Slovenskej
republiky.

8.

Zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania zmluvnými stranami`

9.

Prílohy zmluvy sú podpísané zmluvnými stranami

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa 14.9.2016

V Prievidzi, dňa 14.9.2016

\.

`` .Ť.`,:'íí iá.ŕ.-'Í LT
` ,-,,'rľ"á
,Jaié

r
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J rl 1:,, 1 ,=,.=\

:.'..ť"307Z2
`,j`,-\"?1,::',

iEHiHiiii=
za ciDjeanav€
JUDr` Martin Moký,

za zhotoviteľa

tarosta obce ``*ZER:N '.,;

lng. Rastislav Koláŕ, konateľ

Prí'Ohy :
č.1.)

Cenová ponuka -CP-424-2015-MH zodňa o8.09.2016
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KOLTEN, spoi. s r.o.

Pre:

Severná ulica l.2424/33, 97101 Prievidza

8.9.2016

CP424L2015WH

Obu Nedožery-Brezany, JUDr. Martin Nlokrý
0905 823 555 // starosta@nedozery-brezany.sk

+ Dispozičná skica KLM

Akcia:DN°eddáovžkearoac:;Bnrteázža:oL:#ÄT'ZAC'Eprekancelárievpriestorochobecnéhoúraduv

ZAR. č.1. -Klimatizácia SINCLAIR s výkonom: 4x 3,5 kw
Popis položky

p.Č.

1

-iMULTISPLITnástennáklimatľzácia sINCLAIR, typ: MS-H12AIC +iníraovl.

m./.. | cena za As | Cena SPOĹU

počet
.i

4

-. ks_-_--r----=_--_-__--_----_=___-_-_-'--_=____--____-----r'---T---

'

Vonkajšia MULTISPLIT klimat. SINCLAIR, typ

3

',Inštalačné rozvody (CU potrubia, izolácia. potrubia na odvod kondenzálu)

47.5

'.

m

4

'.Elektr.prívoddoext.jednotkydol5m

'.1

'.

kpl

.

ks

5

MC-E42AI (max.13,5kw)

lKonzolapodvonkajšiujednotku

6

1

ipomocnýmontážnymaleriál

i

7

Vyhotovenie stavebných prierazov a prestupov

8

Montáž inštalačných rozvodov

1

1

. ks-_-_r.-_-_-__--__-_-_--___--__--_-__-_-_--__r___r__ 4

ks

47,5

m

9

`.Montážvnijtomejnáslennejjednotky, vrátanedopojenia

..

4

'.

ks

10

lMontážvonkajšejjednotky, vrá{8nedopojenia

1

1

1

ks

11

iskúšky chladiaceho cikruhu -dusiková. vákuová

'2

i

1

i kpl-___r-__--___-___-_-__-___---___-____-__---r___+__-

ispustenie, funkčná skúška a zaškolenie obsluhy

3

.

1

'

7

'

`_

1

i

2

PrenájorTi monlážnej plošiny pre vylože nie extemej jednotky

74
15

`.Obs{aravacĺenáklady

16

iDopravnénáklady

i

900,00

_ _ _ _7!,O_Oi _ _ _ _ _ _ _ _855,0065,00i65.00
28,00 '

28,00

------+--------85,00185,00

------t--------6,00124,00----;,o-o?--------285,00

60, 00 |
125,001

25,001

240, 00
125,00,

25,00

____--t__-----_10,CIO'10,00

kpl

kp/

55,00 ,

55,00

kp/

750, 00i

750,00

`_

kpl

30, 00|

30,00

i

kpl

7,00 '

14,00

7

'Rev/znôsptivarozváďzača

225,00 ;

---22-4i,g7T.----2-2-4i-,é:7

ks

2

SPOLU v EUR bez DPH

5132,67

4 054,el

SPOI.U v EUFt bez I}PH in zľaye 21%o

ZAR. č.2 . -P(limatizácia SINCLAIR s výl{onom: 1x 2,6 kw
Popis pO'Ožky

p.Č.
7

m./.. | cena za As

počet

Vonkajšia + vnútomá klimatizácia SINCLAIR, typ. ASH-09AIE2

kp/

7

_ _2 _ _ Ľníĺa_/a_čn_é Ĺoivgd! ĺ.Cť eoĹw.bĺ3, Ĺzo./áfJ.a_, eoĹm_bJ= i6_od_v:d_ko_n!e:z±ĺĽ/ _ _ _ _ _ _ L . 9. . i .m. ~3'.Elektr.privoddoexljednotkydol5m11'kpl
4

5
6

iKonzolapodvonkajšlujednotku

i

ipomocnýmonlážnymaterJál

i

1

1

7

Monláž inštalačných rozvodov

`.Montážvnútomejnáslennejjedno{ky, vrálanedopojenia

'.

lMontážvonkajšejjednotky, vrátanedopoienia

1

1

i

1

iskúškychladiacehciokruhu-dusíková. vákuová

ii

,Spustenĺe, funkčná skúška a zaškolenie obsluhy

12

`,Reviznasprávarozvádzača

73

'Obsíarávac/enák/ac/y

14

'.Dopravnénáklady

ks

2

8
9

ks

. ks__--r-___--_-___-___-___-_----_-_----_--__--r`_-_T-_ -

Vyhotovenie stavebných prierazov a prestupcw

io

i

m

9
1

i

'

530,00

530,00

18,oo'.

162,oo

35,001

35,00

22,00 '

22,00

40,00 '

40,00

6,00

12,00

6,00

54,00

ks

ÔO,00 '

60,00

1

ks

90,00 '

90,00

i

ks

25,00 '

25,00

10,00 '

10,00

'.

1

i

kpl

-,1

-,

kpl

0,00 -,

0,00

7

'

kp/

30,00 '

30,00

'.1

'.

kpl

7 ,001

7 ,00

SPOLU v EUR bez DPH

SF.OI.U v EUR L" t)PM F]o zl'av® 21%o

SPOL.U za ZAFI.č. 1 a ZAILč. 2 v EUR E)ez I)PM F]o zľave

w~.kolten.sk

Cena SF'OLU

1 077,00

850'83

KOLTEN, spoi. s r.o.

8.9.2016

Severná ulica l.2424/33, 97101 Prievidza

Realizácia . 21 dni od prija€ia objednávky
Platobné podmienky

100% do 30 dní po realizácil a prevzatí diela

Záruka . 36 mesiacov.

Servis : KOLTEN, spol. s r.o.
Poznámka : Min lx ročne je nutné realizcivať preventívnu servisnu prehliadku a Údržbu inštalovaných zariadenl

V prípade akýchkoNek otázok nás prosím neváhajte kontaktovat'.

Vypracoval : Ing. Micha Hanuska
Tel. kontakt : 0905 562140
E-mail : projekty@kolten.sk

~.kolten.sk
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