
ZMLUVA O DIELO č. 2/2012
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadeni mesta Trnava,
Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hrubým,
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Miroslav Hrubý,
b) ostatných: Ľudovít Baláž
bankové spojenie:
IČO: 00598 135,
DIČ: 2021190963,
IČ DPH: SK2021190963
Č. tel.: 033/3236437, Č. faxu: 033/5936241, e-mail: ludovit.balaz@skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:
OPRaS - TZ, s. r. o.,
Bosniacka 95, Trnava - Modranka,
v zastúpení konateľom spoločnosti Ing. Pavlom Ušákom,
IČO: 36223468,
DIČ: 2020163398,
IČ DPH: SK2020163398
bankové spojenie:
Č. tel.: 033/5532492, Č. faxu: 033/5345001, e-mail: usak@opras-tz.sk
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka Č. 10553/T

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zavazuje vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky plynových
a tlakových zariadení v rozsahu a za podmienok uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk zo dňa 23. 1.2012 a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.3 Bližšia špecifikácie predmetu zmluvy je uvedená v prílohe Č. 1 a Č. 2 tejto zmluvy -
Zoznam zariadení a požadovaných OP a OS technických zariadení plynových a tlakových.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje za úhradu poskytnúť služby naviac - nad rozsah vymedzený v tejto
zmluve, dodatočne požadované objednávateľom.

2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú
mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
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III.
CENA DIELA

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. Z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách,
vo výške 982,- EUR s DPH, slovom: deväťstoosemdesiatdva eur včítane DPH, v členení:

Cena celkom bez DPH
DPH 20 %

818,33 EUR
163,67 EUR

Cena diela celkom s DPH 982,00 EUR

3.2 Špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe B tejto zmluvy - Ceny OP a OS technických
zariadení plynových a tlakových.

3.3 Cena uvedená v bode 3.1 tohto člnku zahŕňa všetky náklady spojené s poskytnutím
požadovaných služieb.

3.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť definovaný predmet zmluvy o vykonanie OP a
SO na technických zariadení plynových a tlakových, ktoré prevádzkujú užívatelia
športových areálov a zhotoviteľ sa zaväzuje tieto služby za úhradu zabezpečiť na základe
samostatných objednávok.

3.5 Objednávateľ je oprávnený v závislosti od aktuálnych potrieb redukovať pred realizáciou
rozsah poskytovaných služieb.

IV.
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť požadované služby špecifikované v čl. II tejto zmluvy
priebežne do 31. 12. 2012. Zoznam objektov a termíny požadovaných OP a OS sú
uvedené v prílohe B tejto zmluvy.

4.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 4.1 je podmienené riadnym a včasným
spolupôsobením vedúcich jednotlivých zariadení objednávateľa.

4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať zástupcu objednávateľa uvedeného
v bode 1.1 písm. b) čl. l. tejto zmluvy o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo
sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na omeškanie termínu plnenia podľa
bodu 4.1

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Platba bude realizovaná na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom po
vykonaní OP a OS v požadovanom termíne pre každý objekt samostatne.

5.2 Uhradenie faktúry je podmienené predložením správ o vykonaní OP a OS technických
zariadení plynových a tlakových v jednotlivých objektoch, v závere ktorých zhotoviteľ
uvedie termín a druh nasledujúcej OP a SO.

5.3 Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo z faktúry odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok.

5.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných
právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového
dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto
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prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

VI.
SANKCIE

6.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej zmluvnej
ceny za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termíny plnenia dohodnuté v čl. IV.
tejto zmluvy.

9.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr má zhotoviteľ nárok na poplatok
z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek
zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

8.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

8.3 Meniť alebo dopÍňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

8.4 Zmluva je zhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných
strán

8.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
- Príloha č. 1. a č. 2.: Zoznam zariadení a požadovaných OP a OS technických zariadení

plynových a tlakových,
- Príloha B: Ceny OP a OS technicľ.' ch zaria.dení plynových a tlakových.

8 6 Z l b l " dň 1,f .ťN/J<../. m uva o a zverejnena na .' : .

V Trnave, dňa.!tl/!!!JJ

Mgr. Miroslav Hrubý
riaditeľ SKaŠZ MT

Ing. Pavol Ušák
konateľ
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Zoznam zariadení a požadovaných OP a OS Príloha č.J

1. Plynové zariadenia - podľa STN 386405

Termín
Objekt: P.Č. Prevádzka: Zaradenie: Predmet OP a OS: odbornej skúšky:
KD Modranka 1.1 Služobný byt B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu, uzávery a spotrebiče: l x

Seredská 66, Trnava plyn. kotol PROTHHERM a l x sporák MORA; 11/2012

- Modranka NTL plyn. potrubie: DN32-1,5m; DN25-9m; DNI5-1,5m

Plyn. uzávery: l ks-K 800 DN32; Iks-K 800 DN20; Iks-GU DNI5;

1.2 Kotolňa B-f,g,h NTL plynový rozvod zemného plynu od HOP v regulačnej rade,
meracej rade a plynovej kotolni, plynové uzávery a spotrebiče: 3 x 11/2012
teplovodné kotle PROTHERM 50 KLO

DRS: tlakomer 0-160kPa; prír.šupátko DN50; filter C 26 604 516
DN50;dvojitý regulátor Alz 6U/AB s ventoom DNI5; teplomer-
50+ l OOst.C; tloakomer 0-4kPa; šupátko DN65, príruby pre osadenie
plynomeru G25; K 800 DN40; ochoz plynomera s K 800 DN40;

1.3 Kuchyňa B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu, uzávery a spotrebiče: l x
11/2012sporák F 48 GMS AF a l x MORA komb.

NTL plyn. potrubie: DN25-5,5m; DN20-1,5m; DNI5-0,5m

Plyn. uzávery: l ks-DN25; 5ks-DNI5; guľové

Kúpalisko 1.4 Chlórovňa B-g,h Chlórovacie zariadenie na plynný chlór od pripojenia TN až po 5/2012
Castiglione J. injektorové zariadenie vrátane chlór. prístrojov.

Slottu 45 Technické parametre: 2ks podtlakové plynové chlorátory

Trnava ADV ANCE, typ 205 osadené na fľašiach s objemom 40litrov;
max. odobratá dávka chlóruje 2000g CL2/hod.; plynný chlór je od
chlór. prístrojov vedený do podtl. prepínača, kde sú pripojené
tlakové náoby typ. 293, aĎalej do rotometrického
regulačnéhomerača s rozsahom 25-500g CL2/hod; PE rozvod
InNQ'i-l hm clo iniektora inšral H V stroiovni



Plaváreň Zátvor 1.5 Chlórovňa B- g,h Chlórovacie zariadenie na plynný chlór od pripojenia TN až po až

Rovná 9 po injektorové zariadenie. 10/2012

Trnava Technické parametre: 2ks podtlakové plynové chlorátory
ADVANCE, typ 201 ALL osadené na fľašiach s objemom 40litrov;
dávka chlóru s rozsahom 10- 200g CL2/hod.; plynný chlór v
podtlaku je od chlór. prístrojov vedený do podtl. prepínača, kde sú
pripojené tlakové náoby typ. 293,ďalej do rotometrického
regulačného merača s rozsahom 10-200g CL2/hod; elektronická
kontrola na únik plynu a riadiaca jednotka typ Dinomat DSC
Gascontrol a DSC 2000

Meštiansky dom 1.6 SKaŠZMT B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu od HUP, uzávery a spotrebiče:

Hlavná 17 l. NP 1 x plyn. kotol THERM turbo a Ix sporák MORA 11/2012

Trnava NTL plyn.potrubie:DN25-8m; DN20-11m; DNI5-7m;

Plyn. uzávery: 1 ks-K 800, plynomer G 6, guI'. uzáver DN 20 a DN
15

1.7 SKaŠZ MT II. NP B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu od HUP, uzávery a spotrebiče:
1 x plyn. kotol PROTHHERM Panther 11/2012

Pl)]!. uzávery: 1 ks-K 800, plynomer BK-G4T, guI'. uzáver GU 3/4"

1.8 Objekt Hlavná 17 B-g,h NTL plynový rozvod zemného plynu a plyn. uzávery od HUP po
plynomery jednotlivých nájomníkov v objekte meštianskeho domu 11/2012
Hlavná 17.
Hlavný rozvod zemného plynu je napojený zo stávajuceho NTL
plynového rozvodu z Hlavnej ulice v zemi cez múr do skrine, kde je
umiestnený hlavný uzáver plynu kohútom K 800.

Ďalej plyn.rozvod vedie v šiestich vetvách k jednotlivým uzáverom
a plynomerom pre 14 nájomníkov objektu.

Futbalový štadión 1.9 Malá plynová B-g,h NTL plynový rozvod zemného plynu, uzávery a spotrebiče: 1 x plyn.

A. Malatinského kotolňa kotol PROTHERM Medveď 30 KLO, Ix ohrievač vody ohrievač 2/2012
Športová 1 Trnava vody Q7-50 NRRT 5U a 1 x sporák MORA 2101 EVKA

1.10 Veľká plynová B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu, uzávery a spotrebiče: 1 x

kotolňa plyn. kotol PROTHERM Grizly 85 KLO, 1 x kotol ETI 75E a 1 x 2/2012
ohrievač vody Q-l OO NRRS



KD Kopánka 1.11 Kotolňa B- g,h NTL plynový rozvod zemného plynu od HUP v meracej rade,

Ľudová 37 meracej rade a plynovej kotolni, plynové uzávery a spotrebiče: 3 x 11/2012
Trnava teplovodné kotle PROTHERM KLO 14

NTL plyn. potrubie: DNI00-4m; DN108-13m; DN20-6m; DN15-
19m;
Plvnomerňa: manometer o 160, rozsah 0-400kp/m3, kohút M20x15-
2kusy; šupátko S-14 111 606 DN 80; medzikus -Js100; filter typ. C-
26604516 DN 100; bezpečnostný rýchlouzáver 1-stupňový C
420516 DN 100; plynový ochoz

1.12 Klub dôchodcov B-g,h NTL plynový rozvod, uzávery a spotrebiče: 1 x plyn. kotol Junkers
a l x plynový sporák EDESA 12/2012



Zoznam zariadení a požadovaných OP a OS Príloha č.2

2. Tlakové zariadenia - podľa STN 690012

Termín a druh OP a OS:

Objekt: P.Č. Prevádzka: Zaradenie: Technické parametre: vonkajšia vnútorná

KD Modranka 2.1 Kotolňa Expanzomat max. pretlak: 0,25/0,15 Mpa

Seredská cesta 66 objem: 320 litrov 11/2012

prac. médium: vzduch/voda

max. teplota: 110°C

Kúpalisko Castiglione 2.2 Strojovňa Vzdušník PKS 5 max. pretlak: 0,7 Mpa

J. Slottu 45 objem: 40 litrov 5/2012

Trnava prac. medúm: vzduch

max. teplota: 100°C

2.3 Strojovňa Dvojchodý výmenník max. pretlak: 2,5/2,5 Mpa

tepla objem: 250/140 litrov 5/2012 5/2012

prac. médium: voda/voda

max. teplota: 200/200°C
2.4 Strojovňa Expanzná nádoba max. pretlak: 0,7 Mpa

objem: 0,4 m" 5/2012
prac. médium: voda/vzduch
max. teplota: 20°C

Futbalový štadión 2.5 Malá plynová Expanzomat Zilmet max. pretlak: 3,0 bar
A. Malatinského kotolňa objem: 5 litrov 2/2012
Športová 1 prac. médium: voda/vzduch
Trnava max. teplota: ____ -10/+90°C

- --- --



2.6 Veľká plynová Expanzomat Zilmet max. pretlak: 4,30 bar
kotolňa objem: 280 litrov 2/2012

prac. médium: voda/vzduch
max. teplota: 110°C

2.7 Veľká plynová Expanzomat ACS max. pretlak: 2,50 bar- _.

kotolňa objem: 8 litrov 2/2012
prac. médium: voda/vzduch
max. teplota: -10/+90°C

KDKopánka 2.8 Kotolňa Expanzomat max. prac. pretlak: 0,2510,15 Mpa
Ľudová 37 objem: 200 litrov 11/2012
Trnava prac. médium: voda/vzduch

max. teplota: 110°C
2.9 Kotolňa Expanzomat max. prac.pretlak: 0,2510,15 Mpa

objem: 200 litrov 11/2012
prac. médium: voda/vzduch
max. teplota: 110°C

MsŠH 2.10 Dielňa Vzdušník kompresora
Rybníkova 15 Handly ol frei max. prac. tlak 8,0 bar 5/2012
Trnava objem 10 litrov

prac. médium: vzduch
Kino Hviezda 2.11 Odovzdávacia Doskový výmenník max. prac.pretlak: 3,0 Mpa
Paulinská 1 stanica tepla tepla spajkovaný objem: 0,25 l 3/2012
Trnava CB 76/80H prac. médium: voda

max. teplota: 225°C
2.12 Odovzdávacia Doskový výmenník max. prac.pretlak: 3,0 Mpa

stanica tepla tepla spajkovaný objem: 0,05 litra 3/2012
CB 27/50H prac. médium: voda

max. teplota: 225°C



Ceny OP a OS technických zariadení: 1. plynových
2. tlakových

Príloha B

Technické Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
P.Č. Objekt - prevádzka: zariadenie: Termín: /EUR! /EUR! /EUR!
1.1 KD Modranka - služobný byt plynové 11/2012 55,00 € 11,00 € 66,00 €

1.2 KD Modranka - kotolňa plynové 11/2012 55,00 € 11,00 € 66,00 €

1.3 KD Modranka - kuchyňa plynové 11/2012 35,00 € 7,00€ 42,00 €

1.4 Kúpalisko Castigllióne - chlorovňa plynové 512012 50,00 € 10,00 € 60,00 €

1.5 Plaváreň Zátvor - chlórovňa plynové 10/2012 25,00 € 5,00€ 30,00 €

1.6 Meštianský dom -SKaŠZMT - l. NP plynové 11/2012 30,00 € 6,00€ 36,00 €

1.7 Meštianský dom -SKaŠZMT - II. NP plynové 11/2012 50,00 € 10,00 € 60,00 €

1.8 Meštianský dom - Hlavná 17 plynové 11/2012 80,00 € 16,00 € 96,00 €
Futbalový štadión A. Malatinského -

1.9 veľka kotolňa plynové 212012 50,00 € 10,00 € 60,00 €
Futbalový štadión A. Malatinského -

1.10 malá kotolňa plynové 2/2012 30,00 € 6,00€ 36,00 €

1.11 KD Kopánka - kotolňa plynové 1112012 75,00 € 15,00 € 90,00 €

1.12 KD Kopánka - klub dôchodcov plynové 12/2012 65,83 € 13,17 € 79,00 €

Spolu za plynové zariadenia: 600,83 € 120,17 € 721,00 €

-. 2.1 KD modranka -kotolňa-expanzomat tlakové 11/2012 15,00 € 3,00€ 18,00 €

~
Kúpalisko Castiglione - strojovňa -
~~dušník PKS 5 tlakové 5/2012 20,00 € 4,00€ 24,00 €
Kú~sko Castiglione - strojovňa -

tlakové 512012 15,00 €2.3 dvojch~ý výmenník tepla 3,00€ 18,00 €
Kúpalisk~tigliOne - strojovňa -

2.4 expanzná ná oba tlakové 5/2012 20,00 € 4,00€ 24,00 €
[Futbalový sta~t A. Malatinského -

2.5 malá kotolňa - e panzomat Zilmer tlakové 2/2012 15,00 € 3,00€ 18,00 €
IFutbalový štadión A. Malatinského -

2.6 veľka kotolňa - expanzomat Zilmer tlakové 2/2012 15,00 € 3,00€ 18,00 €
IFutbalový štadión A. Malatinského -

2.7 veľka kotolňa -expanzomat ACS tlakové 2/2012 15,00 € 3,00€ 18,00 €

2.8 KD Kopánka - kotolňa - expanzomat tlakové 11/2012 22,50 € 4,50€ 27,00 €

2.9 KD Kopánka - kotolňa - expanzomat tlakové 11/2012 20,00 € 4,00 € 24,00 €
Mestská športová hala - dielňa -

2.10 vzdušník kompresora tlakové 5/2012 20,00 € 4,00€ 24,00 €
Kino Hviezda - odovzdávacia stanica

2.11 tepla - doskový výmenník CB 76/80H tlakové 3/2012 20,00 € 4,00€ 24,00 €
IKino HVIezda - odovzdávacia stanica

2.12 tepla - doskový výmenník CB 27/50H tlakové 5/2012 20,00 € 4,00 € 24,00 €
Spolu za tlakové zariadenia: 217,50 € 43,50 € 261,00 €

SPOLU: 818,33 € 163,67 € 982,00 €


