Zmluva o dielo č. Z201511691_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné

Sídlo:

Ptičie 158, 06601 Ptičie, Slovenská republika

IČO:

00695424

DIČ:

2021213711

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK9481800000007000512251

Tel:

0577767847

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PROVECTUS s.r.o.

Sídlo:

Námestie mieru 804/1, 07501 Trebišov, Slovenská republika

IČO:

47785454

DIČ:

2024092268

IČ DPH:

SK2024092268

Číslo účtu:

SK11000000002927914085

Tel:

0917777055

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Klimatizácia kuchyne stravovacej prevádzky

Kľúčové slová:

klimatizácia, montáž klimatizácie

CPV:

45331220-4 - Inštalovanie klimatizácie; 42512000-8 - Klimatizačné zariadenia; 45310000-3 Elektroinštalačné práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Stavebná práca; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Uskutočnenie stavebných prác, dodanie a montáž technológií pre klimatizáciu vnútorných priestorov veľkokapacitnej
kuchyne stravovacej prevádzky na prízemí budovy:
• 1) dodanie a montáž nástenných jednotiek do priestorov kuchyne stravovacej prevádzky,
• 2) dodanie a montáž vonkajších jenotiek (na stenu, resp. strechu budovy)
• 3) výškové práce pri montáži vonkajších jednotiek,
• 4) montážny, spojovací a iný (rôzny) materiál,
• 5)realizáciu napojenia jednotiek na elektrický prúd podľa platných STN vrátane vykonania revízie elektrických zariadení a
predloženia revíznej správy,
• 6) práce a dodanie HSV - vybúranie potrebných otvorov a ich vyspravenie vrátane náteru vyspravených častí stien.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

vnútorná nástenná jednotka (monosplit) s funkciou chladenie/kúrenie

ks
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Minimum

Maximum

Presne
2

chladiaci výkon vnútornej nástennej jednotky

kW

3

vykurovací výkon vnútornej nástennej jednotky

kW

3

vonkajšia jednotka s funkciou chladenie/kúrenie

ks

2

izolované Cu potrubie (prepodklad do 20 m) + komunikačný kábel a
kpl
odvod kondenzu
konzoly pod vonkajšie jednotky (podľa potreby pre daný typ zariadenia) ks

1
2

4

montážny, tesniaci, spojovací a iný (rôzny) materiál

kpl

1

elektrické pripojenie všetkých jednotiek - predpoklad kábel CYKY 3C x
2,5 (predpoklad do 30 m)
montáž klimatizačných jednotiek (nastavenie a funkčné skúšky,
zaškolenie, dokumentácia, profylaktické prehliadky)
výškové práce (montáž vonkajších jednotiek)

kpl

1

ks

2

kpl

1

práce a dodanie HSV (vybúranie otvorov, vyspavenie stien, náter
vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu)

kpl

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

automatický reštart pri výpadku elektrickej energie - vnútorné nástenné áno
jednotky
celoročná prevádzka (v zime do -5 stupňov Celzia) - vnútorné nástenné áno
jednotky
napájacie napätie vnútorných nástenných jednotiek
220-240 V/50Hz
minimálna energetická trieda všetkých jednotiek

A

vykonanie profylaktickej prehliadky klimatizačných zariadení 1x za rok
počas záručnej doby
prevádzka zariadenia v priestoroch so zvýšenou teplotou miestnosti

áno

2.4

áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Vrátane zaškolenia poverenej osoby v nevyhnutnom rozsahu
Požaduje sa predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetu zákazky: záručné listy, návody na obsluhu v slovenskom jazyku,
prípadné certifikáty a atesty súvisiace so zákazkou
Stavba musí byť vyhotovená podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov
Dodávateľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa realizovať práce tak, aby čo najmenej obmedzil chod stravovacej
prevádzky zariadenia
Dodávateľ je povinný akceptovať aj požiadavku objednávateľa na dôsledné upratanie pracoviska po ukončení prác
Počas záručnej doby sa dodávateľ zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodín od ich oznámenia objednávateľom, ak pôjde o
vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete zákazky vznik havarijného stavu
Záručná doba je min. 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zákazky objednávateľovi.
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Humenné

Obec:

Ptičie

Ulica a číslo:

158

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
1.7.2015 9:17:00 - 10.7.2015 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

cena celkom

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 100,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 520,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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.

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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 22.6.2015 17:03:01
Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PROVECTUS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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