
Zmluva o dielo – generálna oprava KJ 

 

Zmluva o dielo č. 4/2019/ZOD 
Vykonanie generálnych opráv kogeneračných jednotiek 

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY  

 

1. Objednávateľ  :  Enerbyt s.r.o.    

Sídlo   :  Lipová 1/939, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika  

Konajúci   :  Ing. Juraj Szórád, konateľ 

Bankové spojenie  :  OTP Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu  :  2543180/5200     

IČO   :  36 753 491  

IČ DPH   :  SK2022348625  

Zapísaný   :  OR OS Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo: 19627/N  

e-mail pre doručovanie : riaditel@enerbyt.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

  

a 

 

2. Zhotoviteľ  : Viessmann, s.r.o. 

Sídlo   :   Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika 

Konajúci   : Ing. Miroslav Janda, konateľ 

    Ing. Miroslav Kovačič, vedúci obchodného zastúpenia 

Bankové spojenie  : Tatrabanka a.s. 

IBAN   : SK1611000000002629708822 

IČO   : 31 388 841 

IČ DPH   :  SK2020330191  

Zapísaný   :  OR OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 8377/B 

e-mail pre doručovanie : servis@viessmann.sk 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

II. PREDMET  ZMLUVY  

1. Predmetom Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok 

uvedených v Zmluve dielo definované v bode 2. tohto článku Zmluvy, a to vo vzťahu 

k nasledovným zariadeniam: 

a) Vitobloc 200, EM-401/549 (#1237) a 

b) Vitobloc 200, EM-401/549 (#1280), 

(zariadenia uvedené pod písmenom a) a b) tohto bodu Zmluvy sa na účely Zmluvy 

ďalej spolu označujú aj ako „kogeneračné jednotky“ alebo „KJ“) a objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v Zmluve pre objednávateľa 

vykonať generálnu opravu KJ (Údržba i4) v rozsahu a v termínoch, ktoré vyplývajú 

z tejto Zmluvy (ďalej aj ako „dielo“).  

3. Zmluvné strany pre vylúčenie pochybností vyhlasujú a súhlasia, že dielo nie je 

vykonávané v rámci záruky na kogeneračné jednotky poskytnutej objednávateľovi 

a vykonáva sa po uplynutí záručnej doby. 

mailto:servis@viessmann.sk
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III. ROZSAH  DIELA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, ktorý je obsahom 

cenovej ponuky zhotoviteľa tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

2. Pokiaľ bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa naviac práce oproti rozsahu prác 

zachytenému v cenovej ponuke zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený tieto naviac 

práce po ich vykonaní objednávateľovi vyfakturovať podľa aktuálne platného cenníka 

spolu s cenou diela podľa článku V bod 4 tejto Zmluvy. Požiadavka objednávateľa 

musí byť  písomná / 

 

 

IV. TERMÍN A MIESTO  VYKONANIA  DIELA  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo podľa časového 

harmonogramu, ktorý je obsahom prílohy č. 2 tejto Zmluvy.  

2. Pre vylúčenie všetkých pochybností objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že 

riadne vykonanie diela v zmysle Zmluvy závisí od poskytnutia súčinnosti zo strany 

objednávateľa, spočívajúcej najmä v umožnení vstupu do priestorov zhotoviteľovi, v 

ktorých sa KJ nachádza. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím 

súčinnosti v zmysle tohto bodu Zmluvy, nie je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním 

diela podľa tohto článku Zmluvy a objednávateľ je povinný nahradiť zhotoviteľovi 

vzniknutú škodu (najmä náhradu cestovných nákladov zhotoviteľa do miesta 

vykonania diela, náhradu za stratu času a pod.). O dobu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím súčinnosti podľa tohto článku Zmluvy sa predlžujú termíny platné pre 

zhotoviteľa podľa Zmluvy. Ak v dôsledku omeškania objednávateľa s poskytnutím 

súčinnosti nie je možné vykonať dielo riadne a včas a v dôsledku toho dôjde k vzniku 

škody v súvislosti so závadou alebo nedostatkom KJ, zhotoviteľ za tieto škody 

nezodpovedá.  

3. Termín vykonania diela sa primerane predlžuje pri udalostiach vyššej moci a rovnako 

z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá. To platí aj vtedy, ak sa takáto udalosť 

vyskytne u subdodávateľa náhradných dielov. Zhotoviteľ oznámi bezodkladne 

písomne objednávateľovi existenciu takýchto prekážok. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v mieste prvej inštalácie KJ, t.j. Štúrovo , ul. 

Jesenského č. 71 (ďalej aj ako „miesto vykonania diela“). 

5. Dielo bude protokolárne odovzdané  a prevzaté po úspešných prevádzkových 

skúškach  v zmysle čl. IV. Ods.6 Zmluvy, na základe písomného  

protokolu   Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať objednávateľa k prevzatiu diela v ním 

určenom termíne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pokiaľ sa objednávateľ 

nedostaví k prevzatiu diela v určenom termíne alebo bez vážneho dôvodu odmietne 

prevziať dielo, má sa za to, že objednávateľ dielo prevzal bez vád.  

6. V rámci  odovzdania a prevzatia diela  sa vykonaná 72 hodinová prevádzková 

skúška, ktorá sa považuje za úspešnú ak  počas  celej doby prevádzkových skúšok   

boli KGJ  v bezporuchovej prevádzke pri výkone, podľa požiadaviek objednávateľa 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci  odovzdania a prevzatia diela  vykonať aj 72 hodinové 

meranie energetickej účinnosti KJ po 400 motohodinách prevádzky, po úspešných 

prevádzkových skúškach v zmysle čl. IV. Ods.6 Zmluvy. Meranie sa považuje za 

úspešnú ak  počas   merania bola dosiahnutá priemerná energetická účinnosť na 

úrovni najmenej 36,0 %. 
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8. Dielo sa považuje za ukončené, pokiaľ má vlastnosti stanovené touto Zmluvou a je v 

súlade s príslušnými technickými normami a bolo zhotoviteľom odovzdané  

a objednávateľom prevzaté v zmysle čl.IV ods. 5  Zmluvy a bolo vykonané úspešné 

meranie energetickej účinnosti v zmysle čl.IV ods. 7 Zmluvy 

9. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj vtedy, keď 

v preberacom protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v 

spojení s inými nebránia úspešným prev. skúškam a   plynulému a bezpečnému 

užívaniu diela k určenému účelu. Tieto vady a nedorobky musia byť uvedené 

v preberacom protokole, vrátane uvedenia termínov ich odstránenia. 

 

 

V. CENA DIELA  A PLATOBNÉ  PODMIENKY 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie diela podľa článku III. 

bod 1. Zmluvy cenu vo vyplývajúcej  z cenovej ponuky zhotoviteľa tvoriacej obsah 

prílohy č. 1 tejto Zmluvy okrem nevykonaných prác a nevymenených náhradných 

dielov uvedených v preberacom protokole.   

2. V cene za vykonanie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela 

/vrátane materiálu a prác uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy, ak boli tieto pri vykonaní 

diela použité, cena za skutočne vykonanú prácu  a  dopravné náklady zhotoviteľa 

do/z miesta vykonania diela/. 

3. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela po odovzdaní diela 

objednávateľovi a v prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti pri 

odovzdaní diela, odo dňa márneho uplynutia termínu určeného zhotoviteľom na 

odovzdanie diela objednávateľovi. 

Návrh rozloženia úhrady diela : 

 30% Po začatí prác  

 50% Po úspešných  prevádzkových skúškach v zmysle čl.IV ods. 6 Zmluvy   

 10% Po odstránení nedostatkov zaznamenaných v preberacom protokole 

 10% Po úspešnom meraní energetickej účinnosti v zmysle čl.IV ods. 7 Zmluvy   

 

4. Cena diela je splatná bez akýchkoľvek zrážok do 14 dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený na príslušnej faktúre. 

Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zhotoviteľovi vznikol nárok na zaplatenie 

odmeny. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy SR. 

5. Ak sa objednávateľ dostane do meškania s  úhradou akéhokoľvek peňažného 

záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy alebo jeho časti, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 

omeškania s úhradou až do zaplatenia. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej 

pokuty ani jej zaplatením nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody.  

6. Ak sa zhotoviteľ dostane do meškania s  plnením akéhokoľvek záväzku 

vyplývajúceho zo Zmluvy alebo jeho časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi  zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania s úhradou 

až do zaplatenia. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty ani jej 

zaplatením nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu škody.  
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VI. POVINNOSTI  OBJEDNÁVATEĽA 

1. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi po dobu vykonávania diela 

neobmedzený vstup do miesta vykonania diela, v ktorom sa KJ nachádzajú a do 

priestorov priamo súvisiacich s prevádzkou KJ tak, aby zhotoviteľ mohol plniť všetky 

povinnosti v zmysle Zmluvy riadne a včas. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi 

vykonávať všetky potrebné práce bez obmedzení a zabezpečí, aby sa v termíne 

vykonávania diela zhotoviteľom nevykonávali  v mieste vykonania diela paralelne iné 

činnosti, ktoré by zhotoviteľa obmedzovali pri vykonávaní diela podľa Zmluvy. 

Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na 

plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle Zmluvy. 

2. Objednávateľ je povinný na dohodnutú dobu odovzdania a prevzatia diela zaistiť 

prítomnosť osoby oprávnenej potvrdiť rozsah diela. Akékoľvek viditeľné vady diela je 

objednávateľ povinný písomne vyznačiť v preberacom protokole, inak sa má za to, že 

dielo bolo zhotoviteľom vykonané riadne a včas. 

3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady likvidáciu jednotlivých náhradných dielov  

a  materiálu, ktoré budú počas vykonania diela z KJ odstránené a nahradené novými 

v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR, ak sa u 

niektorých  náhradných diel  nedohodne inak .  

 

 

VII. POVINNOSTI  ZHOTOVITEĽA 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu, spôsobom a v termínoch podľa tejto 

Zmluvy, ak sa s objednávateľom nedohodne inak alebo ak Zmluva neustanovuje 

inak.  

2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na prevádzkovanie KJ v rozpore 

s návodom na obsluhu, pokiaľ takéto nedostatky na strane objednávateľa zistí pri 

vykonávaní diela. 

3. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomne preberací protokol a tento predložiť 

objednávateľovi pri odovzdaní diela.  

Prílohou č.1 preberacieho protokolu bude tvoriť súpis vykonaných prác 

a vymenených resp. nevymenených náhradných uvedených v prílohe č.1 tejto. 

Prílohu č.2 preberacieho protokolu budú záznamy – protokoly o výsledku meraní 

technických parametrov.     

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať objednávateľovi všetky doklady a 

dokumentáciu, ktorá sa vzťahuje k dielu. /za správnosť a rozsah dokumentácie,  a za 

prípadné následky nedodania a chýb dokumentácie zodpovedá zhotoviteľ 

 

 

VIII. OSTATNÉ  USTANOVENIA 

1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo vykonať časti diela v zmysle Zmluvy prostredníctvom 

tretej osoby, pričom v takom prípade zodpovedá za poskytnutie služieb, akoby tieto 

vykonal sám. Za tretiu osobu sa na účely Zmluvy nepovažuje servisné stredisko, 

resp. osoba vykonávajúca činnosť na základe Zmluvy o zriadení servisného strediska 

pre KJ zo dňa 26.03.2013. 

2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na časti diela, ktoré sú výsledkom práce 

v trvaní 6 mesiacov a záruku na použitý materiál a náhradné diely v trvaní 12 

mesiacov od dňa odovzdania diela (ďalej aj ako „záruka“). Pokiaľ pri uplatnení vád 
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diela dôjde k výmene náhradných dielov použitých pri vykonaní diela, tieto použité 

náhradné diely zostávajú majetkom objednávateľa, pokiaľ to nie je v cenovej ponuke 

uvedené inak .  

3. Zhotoviteľ neručí za škody, ktoré na KJ spôsobí objednávateľ, resp. tretia osoba 

prevádzkujúca KJ neprípustným spôsobom prevádzky, neodbornou obsluhou alebo 

zaobchádzaním, neodbornou úpravou prevádzkových látok, jednaniami tretích osôb, 

alebo pôsobením ohňa a udalosťami spôsobenými vyššou mocou. 

4. V prípade sporu zmluvných strán ohľadom vád alebo iných nedostatkov diela vrátane 

sporov súvisiacich s prevzatím diela, má zhotoviteľ právo požiadať nezávislého 

experta (znalca), ktorý rozhodne o vadách alebo iných nedostatkoch diela, najmä 

o príčine ich vzniku a zodpovednosti za ich existenciu. Rozhodnutie znalca je pre obe 

zmluvné strany záväzné, pričom náklady na znalca znáša zmluvná strana, ktorá o to 

znalca Podmienkou poskytnutia a trvania záruky podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je 

najmä: 

a) dodržiavanie prevádzkovej a technickej dokumentácie, vzťahujúcej sa ku KJ 

(najmä prevádzková príručka s podmienkami prevádzky KJ, plán údržby 

a servisu, preberací protokol so správou o nastavení a špecifikáciou paliva 

v čase odovzdania diela objednávateľovi, protokol o zaškolení obsluhy), vrátane 

pokynov výrobcu KJ týkajúcich sa podmienok pre údržbu a prevádzku KJ 

(teplota a kvalita vody, kvalita paliva, predpísané typy mazív a pod.);  

b) riadne a včasné plnenie všetkých povinností objednávateľa zo Zmluvy, najmä 

plnenie svojich finančných záväzkov z tejto Zmluvy riadne a včas. 

5. Bez ohľadu na ustanovenia tohto článku Zmluvy záruka poskytnutá zhotoviteľom 

zaniká, ak objednávateľ alebo iná osoba určená objednávateľom vykoná akýkoľvek 

zásah do KJ v rozpore s prevádzkovou alebo technickou dokumentáciou vzťahujúcou 

sa ku KJ.  

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že záruka poskytnutá zhotoviteľom sa 

nevzťahuje na nasledovné vady diela: zhoršenie vlastností KJ, ktoré vzniklo 

nesprávnou údržbou alebo čistením KJ; nedodržaním odporúčaní zhotoviteľa alebo 

výrobcu KJ; nedodržaním predpisov o kvalite kotlovej a napájacej vody; chemickými, 

elektrochemickými a elektrickými vplyvmi (najmä vady a poškodenie statickou 

elektrinou, prepätím v elektrorozvodovej sieti); kyslíkovou koróziou, tvrdosťou vody, 

najmä ak sa pri prevádzke menia pomery vratného kondenzátu. Záruka sa rovnako 

nevzťahuje na tie diely, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (napr. tesnenia, 

upchávky a pod.), ako ani na prevádzkové látky (napr. hydraulický motorový olej, 

chladiaca zmes a pod.) a rovnako ani na prirodzené opotrebenie žiarupevných 

tepelných izolácii výstelok (šamotu), ktoré nevedú k žiadnej poruche funkčnosti KJ 

(ako nízky povrchový úbytok materiálu, úbytok materiálu na hranách, tvorenie trhlín 

a pod.). Na ustanovenie tohto bodu nemá vplyv to, či vady boli spôsobené 

objednávateľom alebo treťou osobou alebo inou mocou. Záruka sa rovnako 

nevzťahuje na tesnenia a na diely KJ, ktoré sú namáhané oterom (napr. upchávky 

a pod.) a tiež ani na prirodzené opotrebenie, škody spôsobené neodbornou 

manipuláciou s KJ a podobne.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade výskytu odstrániteľnej vady, je vždy 

zhotoviteľ oprávnený vadu odstrániť, pričom objednávateľ v tomto prípade nie je 

oprávnený voliť si spôsob, akým má zhotoviteľ zrealizovať jeho nároky z vád. 

V prípade neodstrániteľnej vady, je zákonná voľba nárokov objednávateľa vo vzťahu 

k nárokom z vád zachovaná. 
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8. Pri odstraňovaní vád diela, je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť 

vyplývajúcu z charakteru vady. Objednávateľ je najmä povinný umožniť zhotoviteľovi 

prístup ku KJ, zabezpečiť požadovaný priestor pre zabezpečenie odstránenia vád 

diela, ďalej elektrický prúd, vodu, priestory na nevyhnutný čas odstránenia vád a pod. 

Po úspešnom odstránení vád vydá zhotoviteľ objednávateľovi záznam o vykonaní 

servisných prác. 

9. Pokiaľ objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť podľa predchádzajúceho 

bodu tohto článku Zmluvy a z tohto dôvodu nebude možné vady diela odstrániť, 

zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku 

neodstránenia vád a objednávateľ je povinný zhotoviteľovi nahradiť preukázateľné 

náklady (najmä mzdové náklady a dopravné náklady), ktoré mu v súvislosti 

s neposkytnutím súčinnosti objednávateľom pri odstraňovaní vád diela vznikli. V 

prípade, ak objednávateľ neposkytne súčinnosť zhotoviteľovi a vady nebude možné 

odstrániť, splní zhotoviteľ svoju povinnosť odstrániť vady momentom, keď bude výzva 

na poskytnutie súčinnosti doručená objednávateľovi a objednávateľ súčinnosť 

neposkytne ani do 3 dní od jej doručenia. Po uplynutí uvedenej lehoty nie je 

zhotoviteľ povinný vady diela odstrániť a rovnako nie je objednávateľ oprávnený 

domáhať sa náhrady nákladov na odstránenie vád, ktoré si dal objednávateľ odstrániť 

u inej osoby.  

 

 

IX. HRUBÉ  PORUŠENIE  POVINNOSTÍ 

1. Obe zmluvné strany môžu pri hrubom porušení povinností druhej zmluvnej strany od 

Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od Zmluvy je v prípade hrubého porušenia povinností 

účinné dňom doručenia odstúpenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

Odstúpenie musí byť písomné, doručené druhej zmluvnej strane. 

2. Za hrubé porušenie povinností objednávateľa sa považuje najmä omeškanie 

objednávateľa s úhradou splatného záväzku objednávateľa vyplývajúceho zo Zmluvy 

o viac ako 10 pracovných dní odo dňa splatnosti. V prípadoch predpokladaných 

Zmluvou je zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť nielen bez zbytočného odkladu, 

ale kedykoľvek počas trvania hrubého porušenia povinnosti, ktoré je dôvodom na 

odstúpenie. 

3. Za hrubé porušenie povinností zhotoviteľa  sa považuje najmä omeškanie zhotoviteľa  

s nedodržaním záväzku zhotoviteľa vyplývajúceho zo Zmluvy o viac ako 10 

pracovných dní oproti  časového harmonogramu. V prípadoch predpokladaných 

Zmluvou je zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť nielen bez zbytočného odkladu, 

ale kedykoľvek počas trvania hrubého porušenia povinnosti, ktoré je dôvodom na 

odstúpenie 

 

 

X. VYŠŠIA  MOC 

1. Pre potreby tejto Zmluvy sa pod pojmom "vyššia moc" rozumie udalosť, ktorú za 

rozumných podmienok nemôže žiadna zo zmluvných strán ovplyvniť a ktorá 

znemožňuje zúčastnenej strane plniť jej povinnosti, alebo ich plnenie tak komplikuje, 

že ich nejde rozumným spôsobom plniť ako sú napríklad (a nielen v týchto 

udalostiach): vojna, povstanie, občianske nepokoje, zemetrasenie, požiar, výbuch, 

búrka, záplava a iné nežiaduce vplyvy počasia, stávky alebo iné podobné akcie 

v priemysle. 
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2. Do vyššej moci nepatrí nedostatočné množstvo finančných prostriedkov alebo 

zanedbanie platieb, alebo okolnosti a diania, ktoré mohla zmluvná strana vopred 

ovplyvniť (vrátane začatia konkurzného, exekučného a reštrukturalizačného konania). 

3. Nedostatky zmluvných strán pri plnení zmluvných povinností, ktoré sa stanú 

v dôsledku vyššej moci, nebudú považované za porušenie Zmluvy. 

4. Strana postihnutá vyššou mocou vykoná všetky zmysluplné opatrenia, aby bola opäť 

schopná plniť svoje záväzky s minimálnym zdržaním. 

5. Strana postihnutá vyššou mocou bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať 

druhú zmluvnú stranu. 

6. Obe zmluvné strany vykonajú všetky im dostupné opatrenia pre minimalizáciu 

následkov akejkoľvek udalosti majúcej charakter vyššej moci. 

7. Doba, ktorú potrebuje zmluvná strana na splnenie jej zmluvnej povinnosti, bude 

predĺžená o dobu, počas ktorej svoju povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy nemohla 

splniť v dôsledku pôsobenia vyššej moci. 

 

 

XI. PLATNOSŤ  ZMLUVY 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

2. Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú – do momentu splnenia všetkých povinností 

vyplývajúcich ktorejkoľvek zmluvnej strane z tejto Zmluvy.  

3. Zmluvné strany môžu Zmluvu ukončiť predčasne aj (i) dohodu (ii) odstúpením.  

4. Odstúpenie od Zmluvy je objednávateľ alebo zhotoviteľ oprávnený vykonať zo 

zákonných alebo zmluvných dôvodov doručením písomného oznámenia druhej 

zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej 

Zmluvnej strane. 

 

 

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. V prípade, ak za splnenia určitých kritérií zhotoviteľ ako prevádzkovateľ spracúva 

osobné údaje objednávateľa, k spracúvaniu osobných údajov dochádza v súlade so 

zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“) a touto Zmluvou. Zhotoviteľ sa na účely ZoOÚ 

považuje za prevádzkovateľa. Dotknutou osobou sa na účely ZoOÚ rozumie 

objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v mene objednávateľa. 

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia zo Zmluvy 

podľa § 13 ods. 1. písm. b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie 

práv a povinností zo Zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby 

po dobu existencie Zmluvy a v prípade ukončenia Zmluvy po dobu určenú osobitnými 

predpismi (napr. prepisy o archivácií, účtovné predpisy).  

3. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny 

alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované 

individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ má určenú 

zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorej kontaktný e-mail je 

dpo@viessmann.sk. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo 

na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať 

spracúvanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
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právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania na 

Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

4. Poskytnutie osobných údajov podľa tejto Zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Bez ich 

poskytnutia prevádzkovateľovi nezodpovedá prevádzkovateľ za riadne a včasné 

plnenie povinností podľa Zmluvy.  

5. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje tretej strane, 

ktorá prevádzkovateľa zastupuje alebo inak chráni práva a oprávnené záujmy 

prevádzkovateľa (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso pohľadávok 

prevádzkovateľa a pod.) alebo sa s prevádzkovateľom podieľa na vytváraní, vývoji, 

realizácii alebo predaji/servise tovaru, alebo sa podieľa na údržbe, prevádzke, vývoji 

systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju/servisu 

tovaru prevádzkovateľom, vrátane spoločnosti Viessmann IT Servise GmbH 

DE258558424 a tiež subjektom, ktoré spracúvajú prevádzkovateľovi účtovníctvo. 

 

 

XIII. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sa ukážu neplatnými vzhľadom na 

právny poriadok, zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné. Na miesto 

dotknutého ustanovenia nastupuje buď ustanovenie príslušného všeobecne 

záväzného predpisu, ktorý je svojou povahou a účelom najbližšie k zamýšľanému 

účelu tejto Zmluvy alebo, ak nie je takéto ustanovenie právneho predpisu, spôsob 

riešenia, ktorý je v obchodnom styku obvyklý. 

2. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa zmluvné strany dohodli, že všetky nároky 

objednávateľa voči zhotoviteľovi, vyplývajúce z tejto Zmluvy a týkajúce sa porušenia 

akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej z tejto Zmluvy (napr. zmluvné pokuty, 

nárok na náhradu škody a pod.), nesmú presiahnuť sumu 5 % z ceny diela bez DPH 

uvedenej v prílohe č. 1 k tejto Zmluve. V prípade, že objednávateľovi vznikne nárok 

na zaplatenie nárokov vo výške viac ako 5 % z ceny diela bez DPH, nie je zhotoviteľ 

povinný sumu nárokov presahujúcu 5 % z ceny diela bez DPH objednávateľovi 

uhradiť.  

3. Zmluva bola spísaná v slovenskom jazyku, spravuje sa ustanoveniami zákona číslo 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a 

slovenských právnych predpisov, bez použitia kolíznych noriem. 

4. Táto Zmluva, spolu so všetkými prílohami, ktoré sú do nej zahrnuté, tvoria úplnú 

Zmluvu. Táto Zmluva vrátane príloh môže byť menená alebo dopĺňaná písomnými 

dodatkami, na ktorých obsahu sa zmluvné strany dohodnú, ak táto Zmluve neurčuje 

inak.  

5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva. 

Každý rovnopis je originál. 

6. Objednávateľ je oprávnený postúpiť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretie osoby 

s predchádzajúcim písomným súhlasom zhotoviteľa. Postúpenie práv a povinností 

v rozpore so Zmluvou spôsobuje neplatnosť takéhoto postúpenia. 

7. Objednávateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi, len ak 

zhotoviteľ tieto pohľadávky vopred písomne uznal. Započítanie vykonané v rozpore 

s týmto ustanovením Zmluvy sa považuje za neplatné. 

8. Čo sa týka doručovania, zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných 

pravidlách a podmienkach doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a 

zákonnými účinkami doručenia vždy platia: Listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej 
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strany, uvedenú v čase odoslania zásielky v internetovom obchodnom registri 

www.orsr.sk. Listina sa považuje za doručenú 7 dňom od jej odovzdania na prepravu 

poštou alebo kuriérom, a to aj v prípade keď sa zásielka zmluvnej strane ako 

nedoručená, alebo nedoručiteľná. E-mailová správa sa považuje za doručenú 3 dňom 

od jej odoslania na adresu (i) uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo (ii) na e-mailovú 

adresu, prostredníctvom ktorej predtým zmluvné strany komunikovali.  

9. Všetky osoby podpísané na tejto Zmluve vrátane jej príloh sa podľa § 3 zákona č. 

244/2002 Z. z. (ďalej ako „ZoRK“) dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli 

alebo vzniknú v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo VPP, vrátane sporov o platnosť, 

trvanie a výklad Zmluvy a/alebo VPP a nárokov na náhradu škody a bezdôvodného 

obohatenia ako aj sporov, ktoré vznikli v minulosti alebo vzniknú v budúcnosti na 

základe právnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré sú rovnaké alebo 

obdobné ako vzťahy zo Zmluvy a/alebo VPP, alebo ktoré súvisia so Zmluvou a/alebo 

VPP alebo na ňu nadväzujú, budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní. Podpisujúci 

sa dohodli, že rozhodcovským súdom sa v zmysle § 7 ZoRK rozumie jediný rozhodca 

(ďalej len „Rozhodca“), ktorý bude ustanovený v zmysle § 6 ods. 3 ZoRK vybranou 

osobou, ktorou je Komora rozhodcov z.z.p.o., IČO: 45 747 512, so sídlom: J. A. 

Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Vybraná osoba“) v lehote 7 dní 

odo dňa začiatku rozhodcovského konania zo zoznamu advokátov, ktorý vedie 

Slovenská advokátska komora (ďalej aj „zoznam advokátov“). O odvolaní Rozhodcu 

z dôvodov podľa § 10 ods. 3 ZoRK a o ustanovení náhradného rozhodcu v zmysle § 

11 ZoRK rozhoduje Vybraná osoba. Miestom rozhodcovského konania bude sídlo 

Rozhodcu zapísané v zozname advokátov (ďalej len „sídlo Rozhodcu“) v deň podania 

žaloby. Rozhodcovské konanie začína doručením žaloby Vybranej osobe na aktuálnu 

adresu jej sídla. Ďalšie písomnosti v priebehu rozhodcovského konania adresované 

Rozhodcovi budú doručované na adresu sídla Rozhodcu. O trovách rozhodcovského 

konania, vrátane poplatku za rozhodcovské konanie, rozhodne Rozhodca, ktorý bude 

primerane postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Poplatky za 

rozhodcovské konanie sa uhrádzajú na základe písomnej výzvy Rozhodcu, poplatok 

za žalobu je 3% zo žalovanej sumy, najmenej však 166 €, v sporoch v ktorých 

nemožno určiť hodnotu sporu, predstavuje poplatok za žalobu sumu 1.000€. Poplatok 

za námietku zaujatosti Rozhodcu a poplatok za námietku nedostatku právomoci 

Rozhodcu predstavuje sumu 500€. V prípade neuhradenia poplatku za námietku 

zaujatosti alebo za námietku nedostatku právomoci v lehote stanovenej Rozhodcom, 

bude námietka Rozhodcom odmietnutá v rozhodnutí, ktorým sa rozhodcovské 

konanie končí. Podpisujúci sa ďalej dohodli, že konanie bude písomné, Rozhodca 

bude konať podľa slovenského právneho poriadku, v slovenskom jazyku a ak to 

zákon nevylučuje, tak aj podľa zásad spravodlivosti, pričom v konaní je možné vydať 

aj predbežné opatrenie podľa § 22a zákona. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že 

zmluvná strana podávajúca žalobu je oprávnená túto podať aj na všeobecný súd v 

Slovenskej republike; v prípade začatia súdneho konania sa ustanovenia o riešení 

sporu pred jediným rozhodcom na toto konanie nepoužijú.   

10. Ukončením Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli 

za jej trvania a práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré podľa svojej povahy majú 

trvať aj po ukončení Zmluvy. Ukončením a odstúpením od Zmluvy najmä nie sú 

dotknuté: právne vzťahy zabezpečujúce splnenie záväzkov zmluvných strán, nárok 

na zaplatenie splatných záväzkov zmluvných strán, náhrada škody, voľba práva. 

Strany sa dohodli, že ak Zmluva zanikne a záväzok zo Zmluvy, zabezpečený 
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zmluvnou pokutou, nebude v čase zániku Zmluvy riadne a včas splnený, plynie 

zmluvná pokuta aj naďalej, po zániku Zmluvy, a to až do doby riadneho splnenia 

zabezpečeného záväzku.     

11. Zmluvné strany po prečítaní Zmluvy výslovne vyhlásili, že Zmluvu neuzavreli v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok, že jej obsahu vrátane odkazov na právne 

normy porozumeli a že sú si vedomé práv a povinností, ktoré im z nej vyplývajú. 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa 

Príloha č. 2 – Časový harmonogram vykonania diela 

Príloha č. 3 – Miesto vykonania diela 

 

V Štúrove, dňa: 14.3.2019   V Bratislave, dňa: 25.3.2019 

 

 

.................................................             .............................................. 

Objednávateľ              Zhotoviteľ    

Enerbyt s.r.o.              Viessmann, s.r.o. 

Ing. Juraj Szórád             Ing. Miroslav Janda, konateľ 

Konateľ      

 

 

      

           ..............................................   

          Zhotoviteľ     

          Viessmann, s.r.o. 

Ing. Miroslav Kovačič, vedúci obchodného             

zastúpenia  

 

        

 



Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939
943 01 Štúrovo

Sídlo spolo čnosti: Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava Obch.register Okresný súd Bratislava 1 Banka: Tatra Banka
Konate ľ: Ing. Miroslav Janda Oddiel: Sro. vložka čislo: 8377/B Číslo konta: 2629708822/1100

IČO: 31388841 IBAN (tranzit): SK1611000000002629708822
IČ DPH: SK2020330191 SWIFT: TATRSKBX

Viessmann, s.r.o., Ivánska cesta 30/A, 821 04 Bratislava

Ponuka 7920088056

Vážený zákazník,

ďakujeme za Váš dopyt. Na základe Vášho dopytu si Vám dovoľujeme v zmysle našich všeobecných
obchodných podmienok ponúknuť želané produkty.
Ceny uvedené v ponuke sú v EUR a nezahŕňajú zákonnú DPH.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny, vylepšenia a zmeny výrobného programu.
Dodacia lehota bude dohodnutá.
Platobné podmienky: podľa dohody.
Dúfame, že Vás naša ponuka oslovila a v prípade ďalších otázok sme Vám radi k dispozícii.

Táto cenová ponuka je príloha č.1 kúpno predajnej zmluvy č.

S priateľským pozdravom
Viessmann, s.r.o.

Ing.Michal Pútnik Ing.Tomáš Mudrončík
vedúci technicekej služby obchodný zástupca technickej služby

Ivánska cesta 30/A

821 04 Bratislava

Tel: 02 32 23 01 00

Fax: 02 32 23 01 23

Kontaktná osoba:

Tomas Mudroncik

E-mail: mudt@viessmann.com

27.02.2019



10 7845324 12 1.700,00 20,00 16.320,00
hlava valca E 2842

20 7846193 12 103,00 20,00 988,80
sada tesnení

30 7847112 12 1,40 20,00 13,44
krúžok Usit

40 7846829 24 17,00 20,00 326,40
skrutky valcov 168mm EM-140

50 7846830 36 16,00 20,00 460,80
skrutky valcov 144mm EM-140

60 7846831 12 14,00 20,00 134,40
skrutky valcov 109mm EM-140

70 7846327 1 28,00 20,00 22,40
montážna pasta

80 7846941 4 31,00 20,00 99,20
Runddichtung EM-140

90 7846798 3 9,30 20,00 22,32
tesnenie okruhu chladenia EM-140/EM-238

100 7845323 12 702,00 20,00 6.739,20
piest motora

110 7847056 12 141,00 20,00 1.353,60
vložka valca

120 7846851 24 13,00 20,00 249,60
o-krúžok EM-140

130 7846852 24 16,00 20,00 307,20
o-krúžok EM-140
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140 7847057 12 169,00 20,00 1.622,40
ojničné ložisko

150 7846869 24 11,00 20,00 211,20
skrutka

160 7846922 1 172,00 20,00 137,60
tesnenie olejovej vaňe EM-238/EM-401

170 7846803 2 8,30 20,00 13,28
tesnenie EM-50/EM-140/EM-401

180 7846803 4 8,30 20,00 26,56
tesnenie EM-50/EM-140/EM-401

190 7846985 4 21,00 20,00 67,20
tesniaci krúžok

200 7846984 2 16,00 20,00 25,60
tesniaci krúžok

210 7846451 2 42,00 20,00 67,20
tesnenie

220 7846472 2 30,00 20,00 48,00
profilová svorka

230 7847325 1 43,00 20,00 34,40
radialny tesniaci krúžok 120 x 140 x 13

240 7846799 1 97,00 20,00 77,60
obežný krúžok

250 7846467 10 21,00 20,00 168,00
šesťhranná skrutka M16x1,5x75-12.9

260 7866162 1 27,00 20,00 21,60
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tesnenie

270 7866163 1 27,00 20,00 21,60
tesnenie

280 7846453 1 81,00 20,00 64,80
tesnenie

290 7846868 1 4,20 20,00 3,36
O-Ring EM-140

300 7846887 1 19,00 20,00 15,20
o-kružok

310 7846888 1 4,60 20,00 3,68
o-krúžok 69,5x3-NBR3-70

320 7846949 1 2.666,00 20,00 2.132,80
výfukove potrubie 1-3 valec do 17.2002

330 7846950 1 3.721,00 20,00 2.976,80
výfukove potrubie 4-6 valec do 17.2002

340 7861622 1 3.049,00 20,00 2.439,20
pravý prepoj výfuku E28Xx od 2011

350 7842495 1 1.714,00 20,00 1.371,20
výfukove potrubie 7-9 valec do 17.2002

360 7842494 1 2.555,00 20,00 2.044,00
výfukove potrubie 10-12 valec do 17.2002

370 7861623 1 2.797,00 20,00 2.237,60
ľavý prepoj výfuku E28Xx od 2011

380 7846805 2 46,00 20,00 73,60
zátkova skrutka AM14x1,5
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390 7846957 10 30,00 20,00 240,00
lamelový krúžok

400 7846475 2 38,00 20,00 60,80
pružina vlnová 60x4

410 7846956 4 37,00 20,00 118,40
potrubie

420 7846951 4 55,00 20,00 176,00
tesnenie

430 7846952 8 16,00 20,00 102,40
skrutka M10x65

440 7846954 8 28,00 20,00 179,20
púzdro

450 7846973 8 1,40 20,00 8,96
matka

460 7846953 24 21,00 20,00 403,20
skrutka M10x108

470 7846955 24 9,00 20,00 172,80
vymedzovacie puzdro

480 7866628 9 3,80 20,00 27,36
skrutka M8x16-MAN183-B1

490 7865676 9 1,08 20,00 7,78
podložka 8x24x2

500 7846811 16 1,36 20,00 17,41
Skt-Schraube

510 7846806 16 1,22 20,00 15,62
podložka A8,4x16x1,6-200HV
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520 7846368 2 1.029,00 20,00 1.646,40
sníamč teploty

530 7847112 2 1,40 20,00 2,24
krúžok Usit

540 7847020 2 33,00 20,00 52,80
zverný krúžok pre NiCrNi G 1/2"

550 7845671 2 82,00 20,00 131,20
snímač teploty spalín NiCrNi 4m

560 7846163 2 1,20 20,00 1,92
tesniaci krúžok 21 x 28 x 1,5

570 7847061 1 3.111,00 20,00 2.488,80
turbo

580 7847062 1 3.029,00 20,00 2.423,20
turbo

590 7846974 2 78,00 20,00 124,80
tesniaci krúžok turba EM-199

600 7846969 8 7,70 20,00 49,28
skrutka M10x30

610 7846973 8 1,40 20,00 8,96
matka

620 7846967 4 42,00 20,00 134,40
tesnenie

630 7847122 8 10,00 20,00 64,00
skrutka M10x40

640 7846955 8 9,00 20,00 57,60
vymedzovacie puzdro
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650 7846973 8 1,40 20,00 8,96
matka

660 7847112 2 1,40 20,00 2,24
krúžok Usit

670 7846879 2 5,30 20,00 8,48
tesnenie

680 7846970 4 16,00 20,00 51,20
tesnenie

690 7863919 8 5,30 20,00 33,92
tesniaci krúžok 16,3X24X1,5-ST/FKM1-80

700 7846791 3 4,00 20,00 9,60
pancierové tesnenie EM-140

710 7862626 2 6,50 20,00 10,40
tesniaci krúžok 22,3X30X1,5-ST/FKM1-80

720 7842958 2 7,80 20,00 12,48
Dichtung

730 7846933 1 43,00 20,00 34,40
hadica

740 7842492 1 84,00 20,00 67,20
tvarovaná hadica

750 7842491 2 2,70 20,00 4,32
hadicová svorka

760 7846449 2 18,00 20,00 28,80
tesniaci krúžok

770 7862636 2 140,20 20,00 224,32

Poz. Popis tovaru Obj. číslo Množst. Jedn. cena Z ľava Celková cena

Strana 7 k Ponuka 7920088056 z 27.02.2019
Zákazník: 790005906 Enerbyt s.r.o., Štúrovo
Projekt: 000301292195



sacie potrubie

780 7846450 2 24,00 20,00 38,40
tesniaci krúžok

790 7846473 2 47,00 20,00 75,20
profilová svorka

800 7846448 2 17,00 20,00 27,20
tesniaci krúžok

810 7846803 4 8,30 20,00 26,56
tesnenie EM-50/EM-140/EM-401

820 7847083 4 26,00 20,00 83,20
tesniaci krúžok

830 7847084 2 32,00 20,00 51,20
tesniaci krúžok

840 7846901 1 35,00 20,00 28,00
tesnenie chladiča oleja EM-140

850 7846822 5 6,40 20,00 25,60
skrutka M10x25-10.9

860 7846825 5 2,60 20,00 10,40
podložka

870 7846915 1 58,00 20,00 46,40
lepidlo EM-50/EM-70

880 7846902 2 1.186,00 20,00 1.897,60
chladič oleja EM-140

890 7846903 4 5,80 20,00 18,56
tesnenie
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900 7846459 1 128,00 20,00 102,40
tesnenie

910 7846932 1 28,00 20,00 22,40
tesnenie

920 7845417 1 452,00 20,00 361,60
kompenzátor-spalín-intern BM-250/EM-401

930 7849995 2 687,00 20,00 1.099,20
kompenzátor EM238 - EM530

940 7865665 4 47,00 20,00 150,40
profilová svorka 40X17X131-W4-S

950 7847020 2 33,00 20,00 52,80
zverný krúžok pre NiCrNi G 1/2"

960 7845671 4 82,00 20,00 262,40
snímač teploty spalín NiCrNi 4m

970 7846163 2 1,20 20,00 1,92
tesniaci krúžok 21 x 28 x 1,5

980 7845138 1 148,00 20,00 118,40
spalin. izolačná rohož EM-401 diel 17

990 7845137 1 47,00 20,00 37,60
izolačná rohož EM-401 diel 16

1000 7845136 1 94,00 20,00 75,20
izolačná rohož EM-401 diel 15

1010 7845135 1 131,00 20,00 104,80
izolačná rohož EM-401 diel 14

1020 7845134 1 337,00 20,00 269,60
izolačná rohož EM-401 diel 13
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1030 7845133 1 119,00 20,00 95,20
izolačná rohož EM-401 diel 12

1040 7845132 1 77,00 20,00 61,60
izolačná rohož EM-401 diel 10

1050 7845131 6 42,00 20,00 201,60
izolačná rohož EM-401 Teil 10

1060 7845130 1 44,00 20,00 35,20
izolačná rohož EM-401 Teil 09

1070 7845129 1 40,00 20,00 32,00
izolačná rohož EM-401 diel 08

1080 7845128 1 44,00 20,00 35,20
izolačná rohož EM-401 diel 07

1090 7845127 1 44,00 20,00 35,20
izolačná rohož EM-401 diel 06

1100 7845126 1 44,00 20,00 35,20
izolačná rohož EM-401 diel 05

1110 7845125 4 44,00 20,00 140,80
izolačná rohož EM-401 diel 03

1120 7845124 2 44,00 20,00 70,40
izolačná rohož EM-401 diel 2

1130 7845108 2 86,00 20,00 137,60
izolačná rohož EM-238 diel 4

1140 7845105 4 83,00 20,00 265,60
izolačná rohož EM-238 diel 1

1150 7846343 1 341,00 20,00 272,80
zapaľovanie Pick Up EM-140/EM-238
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1160 7845337 1 4.927,00 20,00 3.941,60
katalyzátor LE-400

1170 7845455 1 855,00 20,00 684,00
náhradný element pre spojku EM-401

1180 7846183 1 9,60 20,00 7,68
tesnenie lambdasondy

1190 7846396 3 5,10 20,00 12,24
skrutka ISO4017- M8 x 25 -1.4828

1200 7847000 3 3,50 20,00 8,40
matka DIN934 - M8

1210 7846180 1 18,00 20,00 14,40
tesnenie potrubia spalín NW350

1220 7846174 1 13,00 20,00 10,40
tesnenie potrubia spalín NW200

1230 7846190 1 144,00 20,00 115,20
tesnenie potrubia spalín NW300

1240 7846189 2 55,00 20,00 88,00
tesnenie potrubia spalín NW150

1250 7846998 28 16,00 20,00 358,40
skrutka DIN931- M20 x 75 -1.4828

1260 7847107 28 5,40 20,00 120,96
matka DIN934 - M20

1270 7846218 1 193,00 20,00 154,40
vzduchový filter Pico EM401

1280 7846608 1 102,00 20,00 81,60
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nádoba na odber vzorky oleja

1290 7846827 12 8,60 20,00 82,56
tesnenie krytu ventila EM-140/EM-238

1300 7845922 12 61,00 20,00 585,60
zapaľovacia sviečka Bosch Turbo

1310 7846900 2 18,00 20,00 28,80
filter oleja EM-238/EM401

1320 7845317 12 46,00 20,00 441,60
kabel zapaľovania kpl. L=350 - Service

1330 7849788 1 104,00 20,00 83,20
lambdasonda NGK OZA685-WW1

1340 7865717 1 22,00 20,00 17,60
kábel lambdasondy NTK tienený 4m

1350 7861904 60,00 7,80 20,00 374,40
nemrznúca zmes G48 kanister 20L l

1360 7846931 1 484,00 20,00 387,20
odlučovač oleja - odvetranie motora

1370 7845877 1 20,00 20,00 16,00
filter prachu rozvadzača EM-401

1380 7849721 2 25,00 20,00 40,00
filter prachu SK 3173.100

1400 7199549 1 4.750,00 Netto 3.800,00
rôzne ostatný obchodný tovar
prestavbova sada intercooler

1420 7001012 1 2.260,00 Netto 2.260,00
servisná prehliadka - údržba
GO generatora EM 401
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1430 7001012 1 11.350,00 Netto 11.350,00
servisná prehliadka - údržba
GO motora prace technikov DE

1440 7000725 11 110,00 Netto 1.210,00
všeobecné náklady na deň
ubytovanie technik DE

1450 7000725 12 22,00 Netto 264,00
všeobecné náklady na deň
diety do 8 hod technik DE

1460 7000725 12 33,00 Netto 396,00
všeobecné náklady na deň
diety do 24 hod technik DE

1470 7498455 1 650,00 Netto 650,00
náklady na prepravu
doprava a prenájom portalový žeriav

1480 7498455 800 1,10 Netto 880,00
náklady na prepravu
technik motorár DE

1490 7001012 1 2.250,00 Netto 2.250,00
servisná prehliadka - údržba
náklady za účasť technika SK

1500 7000725 6 55,00 Netto 330,00
všeobecné náklady na deň
ubytovanie technik SK

1510 7000723 300 0,60 Netto 180,00
dopravné náklady EUR/km
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Základ dane pre DPH 89.783,37

20,00 % DPH 89.783,37 17.956,67

Výsledná suma v EUR 107.740,04
Celkom SKK s DPH 3.245.776,45
Konverzný kurz 30,1260
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