ZMLUVA o dodaní a inštalácii kompenzačnej jednotky
/ďalej len „zmluva“/
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi:
OBJEDNAVATEĽOM: Stredná odborná škola obchodu a služieb
T.Vansovej č.2, 955 01 Topoľčany
V zastúpení:

Mgr. Milan Naňo - riaditeľ

IČO:
DIČ:
IčDPH

00893480
2020419665
SK2020419665

/ďalej len objednávateľ/

A
ZHOTOVITEĽOM

:

Stanislav Petrina SP Uniel, s.r.o.
Dr.Pantočku 466/37, 955 01 Tovarniky

V zastúpení:

Stanislav Petrina

IČO :
DIČ :

52058484
2120876505
Číslo živnostenského registra 470-20259, oddiel SRO, vložka č. 46955/N
(ďalej len zhotoviteľ)
I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať kompenzačnú jednotku – kondenzáror a
regulátor - slúžiace na zvýšenie účinníka na požadovanú úroveň /spravidla 0,95 - l/.
koordinačná centrála : firma ELCONDER, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
kontakt : Ing.Markovics, www.elconder.sk
Účelom dodaného diela bude zabezpečenie zvýšenia účinníka elektrickej siete objednávateľa
v rozsahu hodnôt merania.
Pod dodaním predmetu diela sa rozumie :
- dodanie kompenzačnej jednotky
- vykonanie inštalácie a nastavenie kompenzačnej jednotky
- uvedenie kompenzačnej jednotky do prevádzky, vrátane oboznámenia objednávateľa
s obsluhou a údržbou kompenzačnej jednotky
- vykonanie revízie inštalovanej kompenzačnej jednotky .

II.

Miesto a čas dodania diela

Miesto dodania diela:
* výmenníková stanica na ul. Mudroňa 2, Topoľčany - EIC 24 ZZS41702360002
* kuchyňa na ul. Mudroňa 2, Topoľčany – EIC 24ZZS6009289000A.

Čas dodania diela:
1.Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť miesto dodania služby na základe telefonického dohovoru
s termínom dodania do 20 dní od schválenie predloženej cenovej ponuky , resp. do 31.3.2021.
2. Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou dodané dielo od zhotoviteľa prevziať.
•
•
•

•
•

Pred odovzdaním a prevzatím diela je zhotoviteľ povinný vykonať uvedenie kompenzaččnej jednotky do prevádzky a kompenzačnú jednotku nastaviť, a to za prítomnosti objednávateľom určenej osoby.
Zhotoviteľ zároveň vykoná revíziu inštalovanej kompenzačnej jednotky a oboznámi objednávateľa alebo objednávateľom určenú osobu s obsluhou kompenzačnej jednotky.
Pri odovzdaní a preberaní dodaného diela objednávateľ a zhotoviteľ podpíšu preberací protokol v dvoch vyhotoveniach, pričom po jednom exemplári obdrží každý účastník zmluvy.
Objednávateľ je povinný prípadné vady zistené pri preberaní diela vyznačiť v preberacom
protokole.
Podpísaním preberacieho protokolu objednávateľom prechádza vlastnícke právo k dielu
a zodpovednosť za škodu spôsobenú na dodanom diele na objednávateľa.
Zhotoviteľ je pri dodaní diela povinný odovzdať objednávateľovi všetku technickú dokumentáciu k dielu.
III. Cena diela a platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za dodané dielo cenu uvedenú v prílohe č. 1
tejto zmluvy.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený
vystaviť faktúru až po dodaní diela objednávateľovi.
3. Peňažná suma z faktúry sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet zhotoviteľa.
IV. Zodpovednosť za vady diela
1. Dielo má vady , ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve. Zhototoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za neskrošie vady diela zhotoviteľ zodpovedá iba v prípade, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.
2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v trvaní .................. mesiacov
odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Objednávateľ je povinný reklamovať vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.
4. Zhotoviteľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac
14 dní od jej nahlásenia zhotoviteľovi.
V. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. Zmluva, jej interpelácia a vzťahy , ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
• Príloha č. 1 – cenová ponuka
• Príloha č. 2 - objednávka

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží každá zmluvná strana. Práva a
povinnosti, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany vyhlasujú , že si túto zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne potvrdili pečiatkou s podpisom zodpovedných osôb.

Za Objednávateľa :
Topoľčany 12.3.2021
.....................................
Miesto a deň

Milan Naňo Mgr.
...........................................................
Meno a priezvisko

Za Zhotoviteľa :
Topoľčany 12.3.2021
.....................................
Miesto a deň

Stanislav Petrina
............................................................
Meno a priezvisko

