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Zmluva o dielo
, -

zn.: dm - r ..L?JXL ..... 
uzatvorena podl'a §-u 536 a nasl Obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Bytča
(ďalej len .objednávatel" alebo "správca ")
Námestie SR č l, 01401 BYTČA
Ing Miroslav Mrnárčrk, primátor mesta

so sídlom
zastúpený

IČO
DIČ
IČ DPH
zaprsanv v
banka
IBAN
SIC
telefon
e-mail

OO 321192
2020626399

Register miest a obcí SR
VUB, a s , Bratislava, pobočka Bytča
SK12 0200 0000 0000 2352 5432
SUBASKBX
Mgr Vladislav Pavelčik, čt 0902135368
vladislav pavelclk@bytca sk

Zhotovrteľ:

so sídlom
zastupený
IČO
DIČ
IČ DPH
zapísaný v
banka
IBAN
BIC
telefon
e-mail

TECHEM spol. sro.
(ďalej len "zhotovltel'U)
Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3
Ehana Kostolány - konatel'ka
31355625
2020313757
SK2020313757
Obchodny register Okresného súdu Bratislava I ,odd Sro, vložka č 5519/B
Tatra banka, a s Bratislava
SK15 1100 0000 0026 2170 8668
TATRSKBX
02/491 064 11
techem@techem sk

Čl I PREDMET ZMLUVY

1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi služby v zmluvnom objekte
Čerešňová č s 1579 V BytČI, (ďalej len .zrnluvnv objekt") spočívajúce v

a) dodávke a montáži pomerových rozdeľovačov tepla Techem (ďalej len "PRT") v bytoch a nebytových
priestoroch (ďalej len "NP"),

b) odpočte mdrkovaných údajov z PRT,

c) rozpočitavam nákladov na dodávku tepla (ďalej "odpočtová a rozpočítavacra služba")

2 Podmienky na dodanie a montáž meracích zariadení ako I na vykonanie odpočtovej a rozpočítavacej služby
v zmluvnom objekte sú uvedené v prílohách tejto zmluvy "Obchodné podrruenkv" a "Spôsob rozpočítania
tepla"

Čl II. TERMíN PLNENIA

1 Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať dielo v zmysle čl I bod la) v terrrunoch, ktore budú konkrétne stanovené
dohodou oboch zmluvných strán



Čl. III CENA ZA DIELO

1 Za vykonanie diela pod\'a čl bod la) je objednávateľ povmnv zaplatiť zhotovrteľovi nasledovné dohodnuté
jednotkové ceny

PRT Techem radio 4 kompakt
Montáž PRT a jeho uvedenie do prevádzky, vrátane štandardného
montážneho materiálu
Spolu

Cena bez DPH

13,50 €

1,50€

15,00(

Cena s DPH

16,20 €
1,80 €

18,00e
Skutočná celková cena za dielo podľa čl I bod la) vyplynie z počtu osadených vykurovacích telies (t j
namontovaných PRT) v zmluvnom objekte vynásobenych hore uvedenými cenami v € za jednotlivé položky

2 Hlavná montáž sa vykoná v dvoch termínoch, v riadnom a náhradnom, pričom oba montážne termíny určuje
zhotoviteľ Domontáž prístrojov nenamontovaných v priebehu riadneho alebo náhrad neho termínu sa vykoná
v individuálnom termíne, ktorý bude určený na zaklade dohody užívateľa bytu a zhotoviteľa O Individuálny
termín, ktorý bude zaevidovaný a vykonaný ako servisný zásah, musí požiadať užívate\' bytu, resp objednávateľ
a tento mu bude spoplatnený pod\'a aktuálneho Cenníka servisných zásahov, kde užívateľ uhrádza v hotovosti
cenu za dielo podľa tejto zmluvy okrem položky "PRT Techem radio 4 kompa kt", ktorú zhotoviteľ vvfakturuje
objednavateiovi

3 Objednávateľ vyhlasuje, že sústava zásobovania teplom na vykurovanie, teplou a studenou vodou a jej
technický stav v zmluvnom objekte (objektoch) je v súlade s platnými techruckýrru a právnymi predpismi, za
dodržiavame povinnosti objednávateľa ako prevádzkovateľa alebo správcu týchto zariadeni zhotovrteľ
nezodpovedá

4 Dielo v zmysle článku I bod la) sa považuje za dokončené ukončerurn hlavnej montáže Dokladom o dokončení
diela je tzv "Hlásenie o ukončení montáže", ktoré tvorí prílohu faktúry za dielo v zmysle článku I bod la)

5 Právo fakturovaťv zmysle článku I bod la) vzniká zhotovrteľovi dňom dokončenia diela podľa predošlého bodu
Splatnosť faktúry je 14 dní

6 Právo fakturácre častí diela vykonaných v mdrvidualnvch termínoch vzniká zhotoviteľov: bezprostredne po
vykonaní montáže v danom byte alebo nebytovom priestore Splatnosť faktúry je 14 dni

7 Právo fakturovať za dielo v zmysle článku I bod lb) a te) vzniká zhotovrteľovi dňom vyhotovenia a odovzdania,
resp odoslania hotového diela objednávatelovt Splatnosť faktúry je 14 dní

8 Ceny uvedené v prílohe tejto zmluvy "Cenník služieb" za Jednotlivé zúčtovacie obdobia, na základe ktorých bude
zhotovrtel'fakturovať objednávateľovi cenu za dielo, sa menia každoročne od 1 januara o ročnú mieru inflácie
vyhlásenú Štatrsnckvrn uradom SR za predchádzajúct rok, minimálne však 03%

Čl IV. ZÁRUKA

1 Záručná doba na dodávku a montážne práce podľa čl I bod la) je 24 mesiacov od dátumu montaže uvedenom
v montážnom protokole

2 Záručná doba na odpočtovú a rozpočrtavaciu službu pod\'a čl I bod lb) a Ic) je uvedená v prrlohe Obchodné
podmienky

ČI. V TRVANIE A SKONČENIEZMLUVY

1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 5 rokov s účmnostou od počiatku zúčtovacieho obdobia 2020 Po
uplynutí piatich rokov sa zmluva predlžuje vždy o jeden rok, pokiaľ nie je v poslednom roku 3 mesiace pred
ukončením prebiehajúceho zúčtovacieho obdobia písomne vypovedaná s účinnosťou od nasledujúceho
zúčtovacieho obdobia

2 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy počas zmluvne dojednanej doby Viazanosti Iba pn
preukázaných opakovaných podstatných porušeniach ustanovení tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán
v zmysle § 344 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

3 Zmluvu je možné ukončiť spôsobom uvedeným v prílohe Obchodne podmienky

4 V prípade, že objednávateľ po uzavretí zmluvy odstúpi od zmluvy, bezdôvodne odmietne alebo Iným
spôsobom znemožní zhotovrteľovi riadne splniť dielo, je zhotoviteľ oprávneny uplatniť SI zmluvnú pokutu
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za cely čas trvania zmluvy, po ktoru má trvať prekážka zo strany objednávateľa. a to vo výške 3,46 € / byt /
zučtovacieobdobie Uvedená suma Je bez DPH

ČI VI OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 Práva a povinnosti zmluvnych strán pn zabezpečení ochrany osobných údajov sú zakotvené v samostatnej
zmluve medz: zhotovrteľorn ako "sprostredkovatel'om" a objednávateľom ako "prevádzkovatel'om"v zmysle
nanaderua Európskeho parlamentu a Rady EU č 2016/679 a Zákona č 18/2018 Z z

ČL VII. SPOLOČNÉA ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA

1 Táto zmluva Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po Jednom pre každú zmluvnu stranu Neoddehteľnou
súčasťou tejto zmluvy sú prílohy Cenník služieb, Obchodné podmienky a Spôsob rozpočítania (lA)

2 Zmluvné strany sa dohodli, že Informácie, ktore SI navzájom poskytnú v suvrslosti s Činnosťou podl'a tejto
zmluvy, sa považuj u za dôverné a zavazujú sa, že Ich nepoužijú v rozpore s Ich účelom, ani v rozpore s touto
zmluvou a neprezradia Ich tretej osobe

3 ObjednávateľJe oprávneny POUŽiť dielo (predmet zmluvy) vylučne na účely vvplvvajúce z tejto zmluvy Jeho
Iné využitie Je podmienené pisornnvrn súhlasom zhotoviteľa

4 Na vzťahy v zmluve neupravené sa vztahujo príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka

S Neplatnosť niektorých ustanovení tejto zmluvy neruší Jej celkovú platnosť Zmluvné strany sa zavazujú, že
neplatné ustanovenia nahradia platnvrm, ktoré sa čo najviac pnbhžujú zmyslu a učelu pôvodných
ustanoveni

6 V pnpade, ak tak ustanovuje osobitnv právny predpis, práva a povinnosti zmluvnych strán z tejto zmluvy
prechádzajú na Ich právnych nástupcov

7 Zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžadujú písomnu dohodu obidvoch zmluvných strán

8 Zmluvné strany vyhlasujú, že SI tuto zmluvu prečítali, Jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
zmluvy zodpovedá Ich skutočnej a slobodnej VÔli,JU podpísali
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Príloha - Cenník služieb

Základné ceny za ročné rozpočítame e bez DPH

Základná platba na byt alebo nebytový priestor osadený pornerovýrru
rozdelovačrm tepla - cena na 1 byt, resp nebytový priestor

2,63

Odpočet PRT alebo spotreba určená náhradnym výpočtom a následné
rozpočltarue - cena na 1 vykurovacie teleso

1,42

Ceny za ďalšie služby

Použitie redukčných koeficientov v objekte - cena na 1 byt alebo
nebytový priestor

0,50

Rozpočltarue pri výmene 2 užívatel'ov v byte alebo nebytovom priestore
- cena na byt alebo nebytovy priestor (zavedenie zmeny do systému -
údaje súvisrace s výmenou užívatel'a, prerozdelenie nakladov,
vyhotovenie ďalšieho rozpočítania pre nového užívatel'a)

3,78

Rozpočitarue ďalších nákladov - cena za položku na byt alebo nebytový
priestor

- vysporiadanie zálohových platieb

- vedľajší domovy náklad

- rozdelenie poplatkov za rozpočltavacru službu na byt alebo nebytový
priestor

0,44

Poplatok pri vykonaní opravného (náhradného) rozpočítania - z ceny
pôvodného rozpočítania (na základe žiadosti o zmenu údajov od
objednavateľa]

Pripadne ďalšie služby sa fakturujú zvlašť podľa aktuálneho cenníka zhotoviteľa
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objednávateľ

30%

€ s DPH

3,16

1,70

0,60

4,54

0,53
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Príloha - Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ÚČEl

11 Obchodne podmienky na všetky zmluvy, ktore uzatvor: spoločnosťTECHEM spol s r o so srdlorn Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO
31355625 s objednávateľom na

a) dodavku a montaž pomerovych rozdelovačov tepla Techem (ďalej len "PRT"),
b) dodavku určenych meradiel na meranie tepla (ďalej len "merač tepla"),
c) dodavku určenych meradiel Techem na meranie množstva dodanej teplej užitkovej vody alebo studenej vody (dalej len "bytovy

vodomer TUV / SV"),
d) dodavku radrovvch modulov Techem pre bytove vodomery,
e) dodavku a montaž TSS,
f) služby odpočtu mdrkovanvch udajov z tychto zariadeni,
g) služby rozpočrtavarra nakladov na teplo, TUV a SV v bytoch a nebytovych priestoroch v zmluvnych objektoch

1 2 Tieto Obchodne podmienky upravuj u proíesune vzťahy medz: zhotovrtelorn a objednávateľom, resp spravcom a platia v plnej šrrke,
ak v zmluve nie je dohodnute Inak

2 VYMEDZENIEPOJMOV

21 Terrrunorn objednavatel sa rozumie Spoločenstvo vlastrukov bytov a nebytovych priestorov (ďalej len "SVBaNP") v bytovom dome
alebo vlastmci bytov a nebytovych priestorov v bytovom dome (ďalej len "zmluvny objekt") v zastuperu spravcom v zmysle zakona
č 182/1993 Z z o vtastructve bytov a nebytovych priestorov V zneni neskoršich zmien a ncvelrzacu

22 Terrrun uživatel' sa použiva jednotne bez ohľadu na skutočny charakter vlastruckvch vzťahov V zmluvnych objektoch pre vlastrukov
bytov a nebytovych priestorov (ďalej len "VBaNP"), pre nájomcov bytov a nebytovych priestorov

23 Zučtovacim obdobirn je kalendarny rok od 1 januára do 31 decembra

24 Meracim zanaderurn sa na učely tychto obchodnych podmienok rozurneju pomerove rozdeľovače tepla, určene meradla na meranie
tepla ako aj teplej užitkovej vody a studenej vody v bytoch a nebytovych priestoroch zmluvneho objektu

25 Terrrun radiove meracie zariadenie sa použiva na označenie zariadeni S radiovvrn modulom, a to buď zabudovanym alebo pndanvrn,
urnožňujucrrn zber mdikovanvch udajov, vvsrelanvch na radrovej frekvcncu 868,95 Mhz, bez nutnosti vstupu do bytu

26 Skratka TSS označuje produkt Techem Smart System služrac: na autornatrzovanv zber mdikovanvch udajov z meracrch zariadeni
v priebehu celeho roka a Ich prenos prostredructvom GPRS siete

27 Zakazruckvrn portálom sa označuje webova aphkacra spoločnosti TECHEM určena správcov: bytoveho domu na zobrazovanie
mdrkovanvch udajov z rneracich zariadeni zo všetkych bytov a nebytovych priestorov určenych zmluvnych objektov v správe
spravcovskej spoločnosti, resp bytoveho domu v sprave SVB, ktoreho sučasťou je aj archiv rozpočuaru a konzola na spravu prrstupov
k uživatelskernu portalu webova aphkacia je pnstupna na adrese portal techem sk

28 Užrvatel'skvrn portalorn sa označuje webova aphkacra spoločnosti TECHEM určena užrvateľovr resp majiteľov, bytu alebo nebytoveho
priestoru na zobrazenie mdikovanvch udajov z rneracirh zariadeni jednotlivych bytov alebo nebytových priestorov, v ktorom su
spristupnene udaje tvkajuce sa Iba konkretneho bytu alebo nebytoveho priestoru webova aphkacra je prrstupna na adrese
tenantportal.techem sk

DODAVKA A MONTÁŽ MERACICH ZARIADENí A TECHNOLOGIE TSS

3 POVINNOSTI OBJEDNAVATElA, RESP SPRAVCU

3 1 Objednavateľ poskytne zhotovrteľovi potrebnu sučmnosť pri plneni jeho zmluvnych povinnosti a bude ho Informovať o všetkych
skutočnostiach potrebnych pre jeho činnosť

32 Objednavate:' zabezpeči v dohodnutom terrrune montaže pristup k jednothvvrn vvkurovacrm telesam a k rozvodom studenej a teplej
vody v rozsahu nevyhnutnom pre montaž

33 objednavatel poskytne potrebnu sučrnnost pri umiestneni komponentov technologie TSS v zmluvnom objekte

3 4 Objednávateľ odstraru pripadne prekažky znernožňujuce vykonanie diela bez zbytočneho odkladu po tom, čo ho zhotoviteľ o tychto
prekažkach Informoval O dobu prekažok v zmysle predchadzajuceho sa predlžuje doba na vykonanie diela

35 Objednávateľ pisornne urči opravnenu osobu na pracu s webovou aphkaciou Zakazruckeho portalu Tato osoba bude mať plny prrstup
k udajorn na Zakazruckorn portah a v pripade vvužrvarua Užrvatelskeho portalu bude mať opravnerue prideht pnstupv pre uživateľov
bytov a nebytovych priestorov Oznam mUSI obsahovať meno, pOZICIU v rarnci spravy bytoveho domu, telefonicky kontakt a rnarlovu
adresu, pričom opravnena osoba mUSI splňat ustanovenia zakona č 18/2018 Z z Zakona o ochrane osobnych udajov Za tuto
skutočnost zodpoveda objednávateľ

3 6 Objednavateľ je povinnv spravovat už.vatelske pnstupv vlastrukov bytov a nebytovych priestorov na webovej aphkacu uživateľskv
porta I osobou definovanou v predchadzajucom bode
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4 POVINNOSTI ZHOTOVITELA

4 1 Zhotovitel vykona dielo v terrnmoch, ktore budu stanovene dohodou oboch zmluvnych stran

4 2 Zhotoviteľ vykona montaž v pracovnych dňoch, v pracovnej dobe medzi 8 OO -15 OO

43 Ak zhotoviteľ ZISti, že montaž nebude vykonana v dohodnutom terrmne, je povrnnv bez zbytočneho odkladu oznarrut' objednavateľovi,
v akej dodatočnej lehote bude montáž vykonana

44 Zhotoviteľ sa zavazuje, že bez zbytočneho odkladu upozorni objednávateľa a spravcu na prekažky, tvkajuce sa vykonania diela alebo
miesta, kde ma byť montaž vykonana, ktore mu znemožňuj u vykonať dielo dohodnutym spôsobom O dobu prekažok v zmysle
predcnadzajucej vety sa predlžuje doba na vykonanie diela

45 Dielo a dohodnuté časti diela môžu byť odovzdane aj pred dohodnutym terrnmorn dokončenia

46 Datum montaže v jednotlivych bytoch a nebytovych priestoroch oznarru zhotovrtel užrvatel orn najmenej 5 dni vopred formou vyvesky
"Upozornenie o montáž:" vo vstupnych priestoroch objektu Ak v oznamenom terrnrne nespnstuprn užrvatel byt alebo nebytový
pnestor. vykona sa montaž v nahradnom terrrune oznamenom najmenej 3 dni vopred

47 Dielo sa považuje za dokončene ukončerurn hlavnej montaže Dokladom o dokončem diela je tzv "Hlasenie o ukončeni montaže" so
zoznamom namontovanych pnstrojov, potvrdenym užrvateľrm alebo opravnenou osobou, ktory tvon prilohu faktury za dielo

48 V prípade nesprrstupnerua bytu alebo nebytoveho priestoru ani v jednom z ternunov hlavnej montaže, bude montaž vykonana až na
Žiadost uživateľa takehoto bytu alebo nebytoveho pnestoru s tym, že za mdrv.dualnv montažny terrrun sa mu bude fakturovat cena
podľa aktualneho cen nika zhotoviteľa v čase objednarua Zhotovrtel SI vvhradzuje pravo v pnpade mdrvidualneho montažneho terrrunu
požadovať uhradu takychto dodavok a vykonov od uživatela priamo na mieste vykonania prace (v hotovosti, pnp platobnou kartou
oproti pokladručnernu dokladu)

49 Zhotoviteľ nezodpoveda za pnpadnu škodu, vzruknutu pn vykonani diela, ktora bola spôsobena v dôsledku skrytych yad (napriklad
unavou matenálu, spojov, a pod)

410 Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie s vvkonarum diela, ktore bolo spôsobene z dôvodov nedostatočnej sučmnosn objednávateľa
a uživateľov

4 11 Znotovrtel vvtvon konto pre spnstupnerne webovej aphkacie Zakazmckeho portalu a bezodkladne oznam: pristupove udaje oprávnenej
osobe objednávateľa

412 zhotovuer je povmnv poskytnut opravnenej osobe určenej objednavatelorn na pracu so spravovarurn pristupov na Užrvatelskv porta I
navod na použrvarue v elektronickej forme

413 Zhotoviteľv rarno montáže PRT neodstraňuje navarovaue kohkv, pochadzajuce z montaže my ch spoločnosti, ktore nieje možne použrť
na montaž PRT značky Techem

5 CENA ZA DIELO

5 1 Objednávateľ znotovrteľovi za vykonanie diela zaplatí zmluvne dohodnutu cenu

5 2 Zhotovrteľovi vzruka narok na zaplatenie ceny za dielo po odovzdan: diela

53 Zhotovrteľ ma pravo požadovat preddavok vo vyške 50% z predpokladanej ceny diela v Jeho maxima Inom rozsahu Zhotoviteľ SI
vvnradzuje pravo pozastaviť plnenie diela, ak je objednavateľ v orneškaru s uhradou preddavku

54 Pravo fakturovať vzniká zhotovrteľovi dňom dokončenia diela v zmysle članku 4 7 Splatnosť faktury je 14 dni Pnpadne ďalšie plnenie
tzv domontaž bude fakturovane samostatne

55 Zhotovrtel SI vyhradzuje prava cenu upravrť, ak dôjde k zmene zakonom stanovenej sadzby DPH alebo k mvm relevantnym upravam
cien vykonanych štatnvrm organrru a mštrtucrarru SR

56 Pokiaľ je objednávateľ s platbou v orneškam, zhotovrtel' ma pravo uplatniť SI urok z omeškania vo vyš ke 0,05% z dlžnej sumy za každy
začaty deň omeškania

6 ZÁRUKA

61 Zaručna doba na pnstroje a montažne prace je 24 mesiacov od datumu montaže uvedenom v montažnom protokole, ak sa v zmluve
nedohodne mak

6 2 Pnpadne reklarnacie v záručnej dobe sa nešla zasadne pisomnou formou v zmysle platnych predpisov Reklarnacra mus: obsahovat
najma popis vady, adresu a telefonicky kontakt na učel spnstupnerua bytu alebo nebytoveho priestoru

63 V pnpade neoprávnenej reklarnacie. ako aj v pnpade nesprrstupnerua bytujnebytoveho priestoru v dohodnutom terrrune navštevy
technika z dôvodu reklarnacre, uhradí užrvatel zhotovrteľovi naklady, ktore mu v suvislosn s ňou vznikli

64 Zaruka na vodomer sa poskytuje pn dodržan: nasledovnych podmienok
a) vodomer bol namontovany podľa montážneho navodu vratane dodržania technickvch parametrov pre jeho prevadzku (prietok, teplota)

spôsobom zodpovedajucim jeho funkcu,
b) vodomer nebol poškodeny nasrlnvrn, neodbornym alebo nedbalym zaobchadzarurn,
c) do vodomeru nevmkh žiadne cudzie telesa a bola dodržana kvalita vody podľa STN 830616,
d) vodomer nebol ovplyvňovany elektrornagr-etrckvrn poľom
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6a ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

6a 1 Zhotovttel nezodpoveda za škody ktore vzruknu V dôsledku skrytych yad vvkurovacrch telies, napr unavy rnatenalu vykurovacieho
telesa, potrubi a armatur prejavujucich sa unavovvrruzlomarm Ďalej nezodpoveda za škody na vvkurovacich telesach, pnp potrubi,
ktore boli zaprtčmene vodou ČI vlhkostou, ohňom, mrazom, nedodržarum prevadzkovych a obslužnych predpisov, neodbornym
a hrubym zaobchadzarurn,poškoderurn V dôsledku prekročenia stanovenych prevadzkovych hodnôt najma nedodržarum normy VOl
2035, zhrdzaverurna poškoderum spôsobenym chemickymi, elektnckvrm a elektrolvtrckvrru vplyvmi a mvrrupodobnvrru okolnosťami

6a 2 Zhotoviteľ zodpoveda za škody ktore vznikli vvuatrm methylbenzoatu, poškoderum zartaderua bytu a jeho sučasn, pokial k tomuto
nedošlo V dôsledku faktorovuvedenych V članku 6a 1

ODPOČTOVÁ A RozpočíTACIA SLUŽBA

7 POVINNOSTI OBJEDNAVATELA, RESP SPRAVCU

71 Požiadavkuna opatovne sfunkčnenie merania pomocou PRT po vymene radratorov, pnpadne poruchy alebo poškodenie pnstrojov
bude objednavatel bezodkladne hlasiť zhotovrteľovi. ktory na zakladeobjednavkv zabezpečinapravu daneho stavu (ďalej len "servIsny
zasah"), ak sa zhotovitel s objednávateľom nedohodne Inak Za servisne zasahybude objednavatel'ovi V zmysle jeho objednavkv na
zakladeaktualneho cenrukavystavena faktura so splatnostou 14 dni, ak sa nedohodne Inak

7 2 Objednavatel ma povinnost odovzdať zhotovrteľovi podklady na vykonanie odpočtov a spracovanie rozpočtarua. a to

al uplne a spravneudaje o užrvateloch,potrebne pre rozpočrtavarue,v rozsahua štrukture, ktoru predpišezhotoviteľ
b) zmenyv počtealebovykone radiatorov, vymenyvodomerov, ako aj ďalšieokolnosti, ktore rnaju vplyv na rozpočrtavarue
cI spôsobrozpočrtamanakladovna dodaneteplo v pisomnejforme na tlačivachzhotovrtela(Formuiar lA, lC - Pnlohazmluvy)
dl uplne a spravnepodkladyonakladoch vstupujucrchdo rozpočrtavaruavypracovanev sulades cenovvrrnpredpismi pre zmluvneobjekty

v rozsahu,ktory urči zhotoviteľ, najneskôrdo koncadruheho mesiacanasledujucehopo skončenizučtovaciehoobdobia (28 februara)

73 Podklady uvedene v bode 7 2 a) a b) doda objednávateľ najneskôr do 5 oktobra pnslušneho zučtovacieho obdobia, pnčorn udaje za
posledne tn mesiacepnslušneho zučtovansho obdobia doda do 10 dni po skončeni tohto zučtovacreho obdobia

7 4 Podklady uvedene v bode 7 2 c) je objednavateľ povinnv zaslat len v prrpade zmeny Ak SI v nasledujucich rokoch VBaNPschvalia novy
spôsob rozpočrtama, oznarm tuto skutočnost objednavatel zhotovrterovi zastarum noveho Formulara lA, lC najneskôr do
31 decembra Formulare su v elektronickej forme dostupne na webovej stranke www techem sk

75 Ustanovenia članku 7 2 sa vzťahuju len na zmluvy, v ktorych je dohodnuta službarozpočrtama

7 6 Objednávateľ poskytne zhotovrteľovi každu mformacru alebo usmernenie, majuce vplyv na rozpočitarue, a to vylučne v pisornnej
forme

77 Rozpočttaruenakladov na dodavku tepla jednotlrvvm uživateľom doručuje objednavateľ

7 8 Ak objednavatel' ZISti v rozpočrtaruchyby, ma povinnosť bezodkladne oznarmťtuto skutočnost zhotovrtelovi

7 9 Ak objednavatel nedoda potrebne doklady podla bodu 7 2 do šiestich mesiacov od skončenia odpočtov, zhotovrtet doda
objednavateľovi dielo ako percentualne podiely Jednotlivych uživatelov na nakladochza teplo a vodu Tymto bude zavazokzhotoviteľa
vo vzťahu k danemu zučtovacrernuobdobiu splneny

8 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA - ODPOČTY

81 Zhotovrtel pre objednavatela po skončeni zučtovacieho obdobia zabezpečia vykona odpočet rndrkovanvchudajov meracrchzariaderu
Odpočty za pnslušne zučtovacreobdobie vykona zhotoviteľ po ukončeni zučtovacieho obdobia, ak sa nedohodne Inak

8 2 Zhotovitet podľa metody odpočtu Jednotlivych typov rneracirh zanaderupovažuje bytovy dom ako "neradrovv' s vizualnvm odpočtom
meracrcnzanaderupnarno v byte, alebo ako bytovy dom "radiovy" s odpočtom bez nutnosti vstupu do bytov

8 3 Pod pojmom odpočet neradrovvch meracich zariadeni sa rozumie vizualnv zber dat pnamo v byte alebo nebytovom pnestore
v zmluvnom objekte Tymto zberom sa zrskavamdikovanv udaj

al v pnpade neradioveho PRT k 31 decembru predchadzajucehozučtovacieho obdobia,

b) pnpade meračov tepla k 31 decembru predchadzajuceho zučtovacieho obdobia,

cl v pnpade bytovych vodomerov stav ku dňu odpočtu

84 Pod pojmom odpočet radrovvchzanaderusa rozumie

al v pnpade odpočtu systemom Walk-by 24 udajov, a to vždy ku koncu mesiacaa k 15 dňu v mesiacrv priebehu celeho zučtovacieho
obdobia,

b) v pnpade zberu udajov prostredructvorn TSS podľa zmluvne dohodnuteho harmonogramu odpočtov

cl Ak uživatel bytu/NP v bytovom dome, ktory zhotovrteľ považuje podľa metody odpočtu za .radrovv", z akehokolvek dôvodu nema
osadeny radiovv PRT alebo radrovv modul na bytovom vodomere, zhotovrteľ vykona vizualnv odpočet takéhoto zanaderualen na
zakladeprsornnejobjednavkv uživatela bytu, makbude zhotoviteľ považovaťtento byt/N P za nemerany a vo vvúčtovaru nakladov
za dodane teplo, pnp odobratu vodu bude postupovat v zmysle platnej legislat.vv- určerum náhradnej spotreby Takyto odpočet
bude spoplatneny ako mdivrdualnv servisnv zasahv zmysle aktualneho cenruka

Bytea Čerešňova 1579, Mesto Bytča, dm r 7



85 V pnpade potreby mimoriadneho vstupu do Jednotlivych bytov/NP zabezpeči zhotovrtel v spolupraci s objednávateľom mformaou pre
uživateľov o terrnrne kontrolneho odpočtu, resp servisneho zasahu Ak nebude pracovrukovi, ktory bol povereny vvkonarurn
kontrolneho odpočtu, resp servisneho zasa hu, umožneny voľny pristup k rneracim prístrojom v stanovenom termíne, bude zhotoviteľ
v nepnstupnorn byte oprávnený rozpočrtať naklady nahradnym vypočtom v sulade s platnvrru pravnvrru predpismi a požiadavkami
objednávateľa spresnenvrm v pisornnej forme podľa bodu 7 2

86 lnformácru pre uživateľov o terrrune odpočtu v prípade nerádiovvch rneracrch zariadeni zabezpeČI zhotovrtel v spoluprao
s objednavaterorn v zmysle platnej legislatrvv

87 Ak nebude pracovrukovr, ktory bol povereny vvkonarurn od počtov neradrovvcn pristrojov umožneny voľny pnstup k rneracrrn
pnstrojorn v stanovenom terrrune, oznarm zhotoviteľ nahradny datum odpočtu Ak ani v nahradnom terrnme nebude možne vykonať
odpočet, bude zhotoviteľ v nepnstupnorn byte opravneny rozpočrtavať naklady nahradnym vypočtom v sulade s platnvrm pravnvrru
predpismi a požiadavkami objednavatela spresnenvrm v prsornnej forme podľa bodu 72

88 Zhotoviteľ zodpoveda za spravnosť odpočtu mdrkovanvch udajov z rneracich zariadeni Pnpadnu reklarnaou odpočtu môže užrvatel
uplatniť prostredructvom objednávateľa. resp spravcu najneskôr však do 30 novembra nasledujuceho zučtovacieho obdobia Po
uplvnuti tejto doby už me je možne Zistiť rozporovany stav počítadia zariadenia

89 Pokiaľ je potrebné vykonať odpočty, resp servisný zásah priamo v byte, zhotoviteľ je opravneny žiadať od uživateľa alebo od Inej
prltornnej dospelej osoby nachadzajucej sa V byte/NP, aby potvrdila podpisom spravnosť zaznamu o odČltanych mdikovanvch údajoch
z meracich zariadeni V Protokole o odpočte, pnp aby svojim podpisom potvrdila vykonanie servisneho zásahu v Protokole o servisnom
zasahu (ďalej len "protokol") Pritom piati domnienka, že osoba, ktora protokol podpisuje, je uživatel' alebo osoba na tento ukon
uživatelorn poveren a Sučasne tejto osobe zhotovrtel odovzda jednu kopru vyplneneho a podpísaneho protokolu Ak odmietne vyššie
uvedena osoba zhotovrtelovi svojim podpisom potvrdrt protokol, zhotoviteľ tuto skutočnost vyznaČl v protokole

9 POVINNOSTI ZHOTOVITElA - ROZPOčlTANIE

91 Zhotoviteľ vvhotovi a odovzda objednavateľovr, resp spráVCOVIrozpočrtarue do 50 dni od doručenia uplnych a spravnych udajov podľa
bodu 7 2 (V pnpade dodacej doby kratšej ako 50 dni a dlhšej ako 30 dni, bude poplatok za rozučtovarue defrnovanv v pnlohe k zmluve
- Cenruk služieb, navyšeny o 30%, v pripade doby kratšej ako 30 dni bude tento navyšeny o 50% )

92 Uvedena lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej je objednavat eľ v orneškam so splnen Im SVOjho zavazku podľa bodu 72 Toto
ustanovenie sa vzťahuje aj na dodatočne spresňovanie podkladov, resp dodanie opravnych podkladov k rozpočuaruu zo strany
objednávateľa

93 Dielo (rozpočrtarue] bude obsahovať
a) celkove rozdelenie nakladov podľa uživateľov na zmluvnv objekt,
b) rozpočitarue nakladov pre Jednotlivych uživateľov

94 Zhotoviteľ umožni objednavateľovr, resp spravcovi v konkretnych spornych pnpadoch na jeho pož.adarue nahliadnuť do protokolov
s Cieľom kontroly spravnosti vyhotovenych rozpočrtaru

95 V pnpade reklarnaoe, v ktorej uživateľ bytu namieta spravnu funkčnosť meracich pristrojov, moze na zaklade Žiadosti užrvateľa
zhotovrteľ vykonať kontrolu prístrojov v byte alebo jeho testovanie v servisnom stredisku Ak sa však preukáže, že prrstroj je plne
funkčnya nevykazuje žiadnu poruchu, budú náklady za tieto servisne ukony fakturovane objednavatelovi podla aktualneho csnmka
Zhotoviteľ ma povinnosť vopred Informovať uživateľa o spoplatnern servisneho ukonu v zmysle vyššie uvedeneho

96 Zaznamy o odpočte zostávaju u zhotoviteľa na učely vyhotovenia rozpočrtavarua podľa tejto zmluvy Zhotovrteľ sa zavazuje zaznamy
o od počtoch a ďalšie podklady k rozpočrtavaruu archivovat po dobu ustanovenu zakonom Po uplvnuti tejto doby zhotoviteľ zabezpeČi
Ich hkvrdacru v zmysle za kona

10 CENA ZA DIELO

101 Objednávateľ zaplati zhotovrteľovi za vykonanie diela cenu podľa prilohv k zmluve - Cenruk služieb V cenruku su uvedene ceny služieb
podľa druhu poskytovanych služieb platne ku dňu uzavretia zmluvy a vzŕahuju sa na vykonanie diela l-krat ročne

102 Pripadne ďalšie služby poskytnute nad ramec zmluvy sa fakturuju zvlašt

103 Cenu za dielo zaplati objednávateľ zhotovitelovi na zaklade faktury zhotoviteľa Pravo fakturovat vzruka zhotoviteľovi dňom
odovzdama diela Splatnosť faktury je 14 dni

10 4 Pokia I je objednavatel s platbou v orneškaru, ma zhotovitel pravo uplatrut SI urok z omeškania vo vyške 0,05% z dlžnej sumy za každy
začaty deň omeškania

105 Ceny v cenruku, na zaklade ktorych bude zhotovrteľ fakturovať objednávateľovi ce-iu za dielo, sa menia každoročne od 1 januára
o ročnu mieru inflacre vyhlasenu štansnckvm uradom SR za predchadzajuci rok, rrururnalne však o 3%

11 ZÁRUKA

111 Zhotoviteľ zodpoveda za to, že rozpočrtarue je vyhotovene v zmysle platnej iegislattvv

11 2 Zhotovrtel nezodpoveda za škody a chyby, ktore vznikli v dôsledku nespravnych alebo neuplnych podkladov od objednavatela a za
škody, vzrnknute v dôsledku omeškania, ktore spôsobil objednávateľ z dôvodu nedostatočnej sučmnosn objednávateľa, resp spravcu
a uživatelov

11 3 V pnpade oprávnenej reklamacre zabezpeČI zhotoviteľ opravu rozpočitarua Ak by oprava nebola zo zavažneho dôvodu možna, alebo
by jej vykonanie bolo vzhľadom k vyznamu chyby nehospodarne, vvsponada sa rozdiel jednothvvrn uživateľorn v na kladoch
v nasledujucorn zučtovacom obdobi Nahrada pnpadnych nepriamych škôd zo strany zhotoviteľa je vylučena
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114 Zhotovrtet nezodpoveda za teplonosnu sustavu, parametre vykurovacieho media ani za vodovodne rozvody a kvalitu dodávanej vody

115 Zhotovrtel nezodpoveda za spravnost udajov v pnpade akychkol'vek neautonzovanvcf zasahov do rneracrch zariadeni alebo do
technologie TSS

12 TRVANIE A SKONČENIE ZMLUVY

12 1 Ak nie je v zmluve dohodnute Inak, uzatvara sa zmluva na obdobie 5 rokov S učmnosťou od podpisu zmluvy oboma zrnluvnvrm
stranami

122 Zmluvne strany rnaju pravo odstuprt od zmluvy počas zmluvne dojednanej doby viazanosti Iba pri preukazanych opakovanych
podstatnych porušeniach ustanoveni tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran v zmysle § 344 a nasledujucrch Obchodneho zakonruka

123 Odstuperue od zmluvy v zmysle bodu 12 2 možno podat len písomnou formou s uvederum dôvodu odstupenra Odstuperue je učmne
dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane na adresu jej sidla Odstupenre musi byť doručene najneskôr do 309 prrslušneho
kalendarneho roka, pričom k ukončeniu zmluvy môže dôjsť len k 31 decembru prrslušneho kalendarneho roka

124 V pnpade že zmluva nie viazana dobou určitou predlžuje sa vždy o jeden rok, pok.al' nie je 3 mesiace pred ukončenrm prebiehajureho
zučtovacreho obdobia prsornne vypovedan a s učmnosťou od nasledujuceho zučtovacieho obdobia

125 Vypoveď zmluvy v zmysle bodu 12 4 možno podať len prsornnou formou Vvpovedje učrnna dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane
na adresu jej sidla, pričom k ukončeniu zmluvy môže dôjsť len k 31 decembru pnslušneno kalendarneho roka Vypovedna lehota je tri
mesiace a začma plynut od prveho dňa mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoveď doručena

12 6 Objednávateľ je opravneny zrušiť zmluvu zaplaternrn odstupneho vo vyške 25% z ceny celeho diela bez DPH v zmysle § 355 bod 1 a 2
Dbchodneho zakonnrka

127 Pri zmene spravcu zmluva nezanrka Všetky prava a povinnosti z nej vvplvvajuce prechadzaju v zmysle § 8a, bod 3 Zakona 182/1993
Z z v zneni neskoršich novehzacu na noveho spravcu, resp novovzruknute SVBaNP

128 Ukončenie zmluvnych vzťahov nema vplyv na povinnosti zmluvnych stran, ktore maju trvat aj po skončeni zmluvy, najma na povinnost
objednavate!a zaplatiť za doda ne dielo

13 VYŠŠIA MOC

13 1 Ak v dohodnutom terrnme, pripadne počas reahzaue diela nastanu skutočnosti charaktemovane ako vyššia moc podľa ust § 374
Dbchodneho zakonruka, zhotoviteľ nie je počas trvania tychto skutočnosti v omeškaru a tato doba sa nepočíta do lehoty reahzacre diela
podla tejto zmluvy Doba reauzacie diela sa predlžuje o dobu, počas ktorej z uvedeneho dôvodu nebolo možne dielo realizovať

14 SPOLOČNE A ZAVEREčNE USTANOVENIA

14 1 Objednavateľ je opravneny použiť dielo vylučne na učely vvplvvajuce zo zmluvy Jeho Ine využitie je podrruenene pisomnvrn suhlasom
zhotovrtel a

142 Montažne a odpočtove protokoly vratane Ich obsahu, koeficienty vvkurovacich telies a drrnenzie vvkurovacich telies, technologra TSS
su know-how zhotoviteľa Objednavatel sa zavazuje, že tieto nepoužije na vlastne učely an: v prospech tretieh osôb bez
predchadzajuceho prsornneho suhlasu zhotovrtela

143 Tieto Obchodne podmienky platia primerane na konkretne body uvedene v predmete zmluvy o dielo, napr ak je predmetom zmluvy
o dielo rozpočuarue nakladov na teplo, platia tieto obchodne podmienky len pre rozpočrtarue tepla
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