
 
 

 

ZMLUVA O DIELO  
 
 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov 

 
1. Základné ustanovenia. 
 
Objednávateľ:      

 
Názov:                                                    Astronomický ústav SAV 
Adresa:     Tatranská Lomnica, 18, 05960 Vysoké Tatry 
Štatutár:      RNDr. Aleš Kučera, CSc.  
IČO:      00166529   
DIČ:      2021212512 
Bankové spojenie:        
Č. účtu:         
    
                                                       
ďalej len Objednávateľ 
                                                                                             
Zhotoviteľ:   
 
Názov:                                        TECHNISERV, s.r.o. 
Adresa:                                               Nobelova 34 
                                                        831 01 Bratislava 
Zastúpený:                                     Ing. Jaromír Smolinský 
IČO:                                                 35763124 
DIČ:                                                  2020221302 
IČ DPH: SK 2020221302 
Bankové spojenie:                         
Č. účtu:                                                     
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresným súdom Bratislava I., v odd. S.r.o., 
 vložka  číslo 18756 / B 
 
ďalej len Zhotoviteľ 
 

2. Predmet zmluvy. 
  
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní diela – dodávka a montáž klimatizácie Toshiba zmysle 
cenovej ponuky č. 11660HS zo dňa 19.10.2011, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

      
2.2 Zhotoviteľ vykoná zaučenie obsluhy klimatizačného zariadenia a dodá objednávateľovi  
osvedčenie ( certifikát ) o spôsobilosti zariadenia v SR. 
 
2.3  Pri odovzdávaní diela sa vyhotoví odovzdávací protokol, ktorý potvrdia oprávnení zástupcovia 
oboch zmluvných strán po vykonaní fyzického prevzatia zariadenia. 
 

 
 
 
 
 

3. Vykonanie diela. 
 
3.1 Termín vykonania diela:  do 30 pracovných dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy oboma stranami. 



 
 

 

   
                                        

4. Veci určené na vykonanie diela. 
 
4.1 Objednávateľ zabezpečí prístup zhotoviteľovi do objektu počas prác. 
 
4.2 Objednávateľ vytvorí zhotoviteľovi podmienky na vykonanie diela. 
 

5. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci. 
 
5.1  Vlastnícke právo na predmet tejto zmluvy prechádza na objednávateľa úplným zaplatením ceny 
za dielo podľa § 443 ods. 1 Obchodného zákonníka. 
 
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ znáša škody na  zhotovovanej veci, pokiaľ tieto škody  
zaviní zhotoviteľ. 
 
5.3 Pokiaľ z dôvodu objednávateľa boli práce zastavené alebo ukončené, objednávateľ znáša všetky 
škody a uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli plnením 
zmluvy. 
  

6. Cena za dielo. 
 
6.1  Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za prevzaté dielo dohodnutým spôsobom v 
tejto zmluve. 
 
6.2  Cena je dohodou v zmysle Zákona 18/96 Zb. Podkladom pre  stanovenie ceny je rozpočet a cena 
je vykalkulovaná na základe  aktuálnych cien dodávaných výrobkov a prác. 
 
6.3  Cena diela je 5 795,22 EUR bez DPH 
 
6.4 K cene diela bude účtovaná DPH, ktorá bude podrobne rozpísaná vo  faktúre. 
 
6.5 Hodnota diela bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku do 14 dní na základe 
odovzdania diela podľa bodu 2.3 tejto Zmluvy a  vytavenia faktúry. 
 
6.6  Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností, ktoré neboli  predvídateľné v čase uzavretia 
zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu. 
Vykonanie týchto činností bude predmetom dodatku tejto zmluvy. 
 
 

7. Spôsob vykonania diela. 
 

7.1  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 
 
7.2  Ak budú zistené prekážky týkajúce sa veci vykonávania diela je v záujme oboch strán nájsť 
       zodpovedné riešenie na ďalšie pokračovanie a  ukončenie diela. 
 
7.3  Spôsob vykonávania diela sa bude primerane riadiť ustanoveniami  stavebného zákona č.50/76 
        zb., zak.č.262/92 zb. a vyhlášky č.374/90 zb., BOPZ zak. č. 330 / 1996 zz. 
 

8. Vykonanie diela. 
 
8.1 Obsah zmluvy o dielo / bod plnenia 2.1 až 2.3 / bude splnený riadnym  ukončením prác t.j. 
       odovzdaním klimatizačného zariadenia objednávateľovi. 
 

9. Vady diela,  sankcie a penále. 
 



 
 

 

9.1  Záručná doba: 
       a.)  na zariadenie je 36 mesiacov od dňa odovzdania zariadenia objednávateľovi. 
       b.) na montážne práce je 12 mesiacov od dňa odovzdania zariadenia objednávateľovi. 
 
9.2  Penále voči zhotoviteľovi: zníženie ceny diela vo výške 0,05 % za každý deň omeškania dodávky 
       zariadenia, maximálne do výšky 20 % zmluvnej ceny. 
 
9.3  Penále voči objednávateľovi: zvýšenie ceny diela vo výške 0,05 % za každý deň omeškania 
       splatnosti faktúry, maximálne do výšky 20 % zmluvnej ceny. 
 
 

10. Záverečné ustanovenia. 
 
10.1 Zástupca zhotoviteľa prehlasuje, že jeho pracovníci budú  dodržiavať pri vykonávaní všetkých 
        činností bezpečnostné predpisy a  záväzné vykonávacie normy súvisiace s týmito prácami. 
        Súčasne sa  zaväzuje, že vybaví svojich pracovníkov všetkými ochrannými pomôckami 
        príslušnými pre vykonávanie prác. 
 
10.2 Ďalšie vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia Zákonom  č.513 / 91 - Obchodný zákonník. 
 
10.3 Táto zmluva vzniká jej potvrdením zmluvnými stranami. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba 
         písomným dodatkom. 
 
10.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno obdrží objednávateľ a jedno 
        zhotoviteľ. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa:                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...............…...............…………                                                           ……………………………….. 
       Objednávateľ                                                                                             Zhotoviteľ 
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Číslo ponuky 11660HS 

Dátum vytvorenia ponuky 19.10.2011 

Za TECHNISERV, s.r.o. vybavuje Bugyi Rastislav 

 
Názov spoločnosti Astronomický ústav SAV 

Adresa spoločnosti Tatranská Lomnica 18, 059 60 Vysoké Tatry 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby Doc. RNDR Ján Svoreň DrSc 

Kontaktné údaje (telefón, mail) 

 

Vec: Ponuka 
 
Vážená spoločnosť, 
na základe vašej požiadavky Vám zasielam cenovú ponuku na dodanie a montáž klimatizácie pre technologickú 
miestnosť v Starej Lesnej. 

 
 

Popis položky/Názov položky Počet kusov Jednotková cena [EUR] Celková cena [EUR] 

Sada -  vnútorná jednotka(1ks) + vonkajšia 
jednotka (1ks)+ ovládač(1ks) 

1ks 4420,00-EUR 4420,00-EUR 

Dodávka pred izolovaného Cu potrubia 
d=9,52-16 m, d=15,88-16 m, kondenzná 
hadica-5m, AF Páska 1 kotúč / Silový kábel 
3Cx4-8m, El. kábel prepájací 4Cx1,5-16m, 
istič 25 A, plastová lišta-16 
m, konzola – 1 ks 

1kpl. 750,12-EUR 750,12-EUR 

Montáž zariadenia, vákuovanie a 
tlakovanie chladiacim médiom R 410A, 
nastavenie a 
Sprevádzkovanie, vrátané dopravných 
nákladov 

1kpl. 625,10-EUR 625,10-EUR 

 
 
 

Technická špecifikácia: 

Vnútorná jednotka 

Vonkajšia jednotka 

 

 

 

 

 

 

chladiaci výkon kW chladenie 12,5 (3,0-14,0) 

elektrický príkon kW chladenie 3,83 

stupeň účinnosti (EER)  chladenie 3,26 

vykurovací výkon kW kúrenie 14,0 (3,0-16,5) 

elektrický príkon kW kúrenie 3,41 

stupeň účinnosti (COP)  kúrenie 4,11 

Vnútorná jednotka    

prietok vzduchu (max.) m3/h  1980/550 

hladina hluku (h/m/n) dB(A)  40/100 

rozmery mm  320x1350x800 

Vonkajšia jednotka     

prietok vzduchu (max.) m3/h / l/s  6180/ 1716 

hladina hluku (h/m/n) dB(A) chlad. / kúrenie 51/52 

akustický výkon                                             dB(A) chlad. / kúrenie 68/69 

rozmery mm  1340x900x320 

hmotnosť    kg  93 

pripojenie plyn/kvapalina                                mm/"  15,9(5/8) / 9,5(3/8) 

max.dĺžka rozvodov                                         m  75 

max. prevýšenie                                               m  30 

predplnená dĺžka rozvodov                              m  30 

elektrické napájanie                                    V-ph-Hz  220/240-1-50 

prevádzkový rozsah                                    °C chlad. / kúrenie -15 -  +43°C / -15 - +15°C 
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Popis umiestnenia: 
- Vonkajšia jednotka bude umiestnená v miestnosti ( Sklad) vedľa pôvodnej klimatizačnej jednotky. 
- Vnútorná jednotka bude umiestnená v technologickej miestnosti v priestore zdvojenej podlahy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UPOZORNENIE:  
Požiadavka na objednávateľa: je za potreby upraviť priestor v technologickej miestnosti( server ), 
zdvojená podlaha pre osadenie vnútornej jednotky podľa rozmerov uvedených v technickej špecifikácií. 
 

 
Všetky ceny v ponuke sú uvedené bez 20% DPH. 
 

Celková cena predkladanej ponuky, bez DPH [EUR] 5 795,22 - EUR 

 
Všeobecné podmienky: 

 Platnosť ponuky: 7 dní od dátumu jej vytvorenia 

 Záruka:   12 mesiacov od prevzatia 

 Dodacia doba:  30 dní od doručenia záväznej objednávky 

 Platobné podmienky: odberateľ zaplatí 100% ceny dodávky do 14 
dní po dodávke na základe riadne vystaveného daňového dokladu 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ostávame s pozdravom. 
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