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ratisva29,Prešcv2 ZMLUVA O DlELO
Č. Z0D1337120201BVS

(d‘alej len „Zmluva“) uzavretá podľa ustanovení 536 a nasl. zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník)

„Výmena a zapojenie nového transformátora na prevádzke Čov Malacky“

1.
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel‘ Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,

Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva/výrobný riaditeľ,

na základe štatútu predstavenstva
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Pavel Levársky, vedúci divízie čistenia odpadových vód
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.

3080/B
IČO: 35 850 370
iČ DPH: SK2020263432
DIČ: 2020263432
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, as.
Císlo účtu (IBAN): SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
SWIFT: SUBASKBX

(d‘aIej len „Objednávateľ‘)

1.2 Zhotovitel‘: ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.
Kolmá 8,851 01 Bratislava V.

Statutárny zástupca: Ing. Jozef Podolinčák, konatel‘
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Jozef Podolinčák, konatel‘
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro vložka č. 22839/B
IČO: 35799668
DIČ: 2020214262
IČ DPH: SK2020214262
Bankové spojenie: Tatra Banka, as.
Císlo účtu (IBAN): SK 3111000000 0029 4204 7776
SWIFT: TATRSKBX

(d‘aIej len „Zhotovitel“)

(Objednávateľ a Zhotovitel‘ ďalej spolu len ako ‚.zmluvné strany“ alebo jednotlivo ‚.zmluvná strana‘)
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2.
Predmet a miesto plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je závázok Zhotovitel‘a zabezpečíť výmenu transformátora o výkone 25OkVA zanový o výkone 400 kVA a úprava elektrických zariadení v trafostanici TS 286 na čistiarni odpadových vódMalacky (ďalej len „00V“), v rozsahu cenovej ponuky Zhotovitel‘a Č CKJ-1 1 7-08-20 zo dňa 06.112020, ktorátvorí prílohu Č. 1 tejto Zmluvy,(ďalej aj len „dielo‘) a závázok Objednávateľa zaplatit‘ Zhotovitelovi cenu podiatejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel‘ sa zavázuje vykonať celé dlelo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3 Miestom vykonania diela je revádzka Objednávatel‘a: Čov Malacky, Vel‘komoravská 2881, 901 01 Malacky.

3.
Čas plnenia

3.1 Termín vykonania dlela podl‘a Článku 2. odseku 2.1 Zmluvy je) dní od nadobudnutia účinnosti tejtoZmluvy do 31.03.2021, podia harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy.
3.2 Ak Zhotovitel‘ pripraví dokončené dlelo na odovzdanie preci dohodnutým termínom, zavázuje sa hoObjednávatel‘ prevziat‘ aj v skoršom termíne, avšak len v prípade, že dlelo nebude vykazovat‘ žiadne vady.
3.3 Po vykonaní dlela bude spísaný preberací protokol o vykonaní dlela, ktorý za Objednávateľa podpíšezodpovedný vedúci 00V, p. Pavol SČasný, resp. zástupca správy divízie čistenia odpadových vód (ďaiej len„DCOV), alebo má osoba poverená Objednávatel‘om. Dňom podpisu preberacieho protokolu o vykonanídlela oprávnenými osobami zmluvných strán sa dlelo považuje za odovzdané.
3.4 Objednávatei‘ je oprávnený odoprieť podpis protokolu o vykonaní dlela až do riadneho odstránenia všetkýchvytýkaných vád a nedorobkov dlela Zhotovitel‘om. V prípade, že Objednávatel‘ odoprie podpis protokoluo vykonaní dlela, odovzdá Zhotovitelovi písomný súpis vád a nedorobkov dlela s termínmi ich odstránenia.
3.5 Protokol o vykonaní dlela, bude obsahovat‘ najmá: základné údaje dlela, súpis vád a nedorobkov dlela stermínmi ich odstránenia (v prípade ak aj napriek vadám a nedorobkom sa Objednávatel‘ rozhodol dleloprevziat‘), zoznam odovzdaných dokiadov, doklad o likvidách stavebného odpadu, ak takýto vzniknečinnost‘ou Zhotovitel‘a, dátumy a podpisy oprávnených osčb oboch zmluvných strán na prevzatie dlela.

4.
Cena za dlelo

4.1 Cena za dlelo v rozsahu podľa Článku 2. odseku 2.1 tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán nazáklade predloženej cenovej ponuky Zhotovitel‘a zo dňa 06.11.2020 a v zmysle ustanovení 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za dlelo v rozsahu podľa Článku 2. odseku 2.1 tejto Zmluvy je vo výške 10 183,50 EUR bez I3PH(slovom desaťtisícstoosemdesiattri eur, pát‘desiat centov).

4.3 Dohodnutá cena za dlelo je konečná a zahřňa všetky materiálové a ostatné náklady na vykonanie dlela. Cenaza dlelo nie je upravená o prípadný zisk z využitia, aiebo zhodnotenia odpadových materiálov prh realizáciidlela v zmysle Clánku 7. odseku 7.7 Zmluvy. K cene za dlelo bude uplatnený režim DPH v zmysle platnýchprávnych predpisov.

4.4 Objednávatel‘ sa zavázuje, že vykonané dlelo prevezme v zmysle Článku 3. Zmluvy a zaplatí za jehovykonanie dohodnutú cenu za dlelo.
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5.
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční po ukončení a prevzatí prác na ČOV Malacky a
pocipísaní preberacieho protokolu o vykonaní zodpovedným vedúcim COV, p. Pavlom Sčasným, resp.
zástupcom správy divízie čistenia odpadových vód za Objednávatel‘a a zodpovedným vedúcim za Zhotoviteľa
Ing. Jozefom Podolinčákom. Zhotovitel vystaví a odošle faktúru do pátnástich (15) dní od podpisu
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovat‘ všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy
dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74 odseku 1 písmeno f) tohto zákona. Prílohou faktúry
musí byt‘ preberací protokol o vykonaní diela podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán
a potvrdená kópia objednávky zaslanej Objednávatel‘om alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky,
pod ktorým ju Objednávatel‘ eviduje.

5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v odseku 5.2 tohto Článku Zmluvy,
Objednávatel‘ je oprávnený vrátíť ju Zhotovitelovi na prepracovanie resp. doplnenie. V takom prípade sa
zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia a prevzatia opravenej
faktúry podateľňou v sídle Objednávatel‘a.

5.4 Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia a prevzatia podatel‘ňou v sídle
Objednávatel‘a. ‚

5.5 Objednávatel‘ neposkytne zálohu na financovanie vykonania diela.

6.
Záručná doba - zodpovednosť za vady — zodpovednost‘ za škodu

6.1 Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podIa podmienok Zmluvy a že počas záručnej doby
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, tj. že dielo bude realizované tak, aby bol predmet diela
schopný riadnej prevádzky, nevykazoval žiadne poškodenia, chyby alebo zhoršenie funkčnosti alebo
akékol‘vek mé vady diela. Zhotovitel‘ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
Objednávateľovi, Objednávatel‘ je oprávnený dielo, ktoré má vady, neprevziať.

6.2 Zhotovitel‘ poskytuje Objednávateľovi záruku na predmet zmluvy dva (2) roky v rámci platnej legislativy.
Záruka plynie odo dňa riadneho prevzatia diela Objednávatel‘om.

6.3 Zmluvné strany sa pre prípad vady diela dohodli, že počas záručnej doby má Objednávatel‘ právo požadovat‘
a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, ktoré Objednávatel‘ písomne reklamuje.

6.4 Zhotoviteľ sa zavázuje začať vybavovať reklamáciu do dvoch (2) pracovných dní od uplatnenia reklamácie
Objednávateľa. Termín odstránenia vád bude dohodnutý na reklamačnom konaní v závislosti na charaktere,
závažnosti a rozsahu vady, najviac však do tridsat‘ (30) dní.

6.5 Objednávatel‘ sa zavázuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu, po jej zistení
písomnou formou do rúk zástupcu Zhotovitel‘a zodpovedného vo veciach technických podľa Clánku 1. odseku
1.2 tejto Zmluvy.

6.6 Zhotovitel‘ zodpovedá za škodu, ktorú spósobí Objednávatel‘ovi pri plnení tejto Zmluvy v plnej výške.
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7.
Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávatel‘ zabezpečí Zhotovitelovi prístup k predmetu na vykonanie diela v dňoch konania opravy

7.2 Objednávateľ zabezpečí písomný súhlas s vjazdom osób a vozidiel do areálu ČOV, ktorý bude uložený

u vedúceho COV, resp. u pracovníkov strážnej služby na vrátnici COV Malacky pred plnením predmetu tejto
Zmluvy.

7.3 Objednávatel‘ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi
tretích osób alebo prevádzky.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotovitel‘ zabezpečí, aby
vykorianie diela nezasahovalo nad primeranú mieru do prevádzky Objednávatel‘a.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotovitel‘ v súlade s nariadením vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko (ďalej len „Nariadenie vlády‘) poverí

zodpovedného zamestnanca, ktorý bude povinný dohliadať nad dodržiavaním Nariadenia vlády zo strany

osčb Zhotovitel‘a oprávnených na vykonanie diela.

7.6 Poplatky, prípadne postihy, pokuty, škody resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok
stanovených príslušným orgánom verejnej správy a z dóvodu neplnenia ustanovení Nariadenia vlády znáša
v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

7.7 Všetky odpady vzniknuté činnost‘ou Zhotovitel‘a (vrátane obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel,
mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno zneškodnit‘ v areály COV, je Zhotovitel‘ povinný zneškodnit‘ a
zlikvidovat‘ na vlastné náklady v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doptnenĺ
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MZP SR Č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou MZP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje katalóg odpadov.
Úhrada nákladov na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je v réžii Zhotovitel‘a. Zhotoviteľ je
povinný odovzdat‘ Objednávatel‘ovi prípadný zisk z využitia alebo zhodnotenia odpadových materiálov (kovový
odpad a šrot, drevo, papier a pod.).

7.8 Zhotovitel‘ vykoná dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

7.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavat‘ ustanovenia všetkých platných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci ako aj ochrany pred požiarmí s ciel‘om predchádzať pracovným úrazom,
prevádzkovým nehodám, haváriám, požiarom ako aj iriým mimoriadnym udalostiam na úseku bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa najmá o dodržiavanie ustanovení zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenĺ
neskorších predpisov (d‘alej len „Zákon o BOZP“), následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov
ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády a technické normy. Na úseku ochrany pred požiarmi je Zhotoviteľ
povinný dodržiavat‘ najmá ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. Z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov.

7.10 Zhotovitel‘ vybaví všetkých svojich zamestnancov prislušnými osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami tak, ako to ukladajú ustanovenia 6 odsek 2) pĺsmeno a), b) a c) Zákona o BOZP, následne
nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov. Ak činnosti vykonáva Zhotovitel‘ ako osoba sám, je povinný si tieto
prostriedky zabezpečiť sám pre seba na vlastné náklady.

7.11 Fred začatím výkonu zmluvne dohodnutých prác sú všetci zamestnanci Zhotovitel‘a povinní zúčastníť sa

v súlade s ustanoveniami 6 odsek 7 Zákona o BOZP oboznámenia sa so základnými zásadami bezpečnej
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práce a správania sa na pracoviskách a v objektoch Objednávateľa. Predmetné oboznámenie vrátanespracovania dokumentácie vykoná oddelenie BOZP a PO Objedriávatel‘a. Zhotoviteľ minimálne tri (3)pracovné dní pred vykonaním diela oznámí termín účasti pracovníkov na školení BOZP a PO spolu sozoznamom pracovníkov pracujúcich na predmete Zmluvy a školenie vykoná pred plnením predmetu tejtoZmluvy. Predmetné oboznámenie vrátane spracovariia dokumentácie vykoná oddelenie BOZP a POObjednávatel‘a, kontakt na oddeIene BOZ? a PO vladimir.frankbvsas.sk,tel: 0903 271 001.
7.12 Zhotovitel‘ je povinný pred začatím výkonu prác v dostatočnom časovom predstihu predložit‘ oddeleniu BOZPa PO dokumentáciu o školeniach svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávat‘ zmluvne dohodnuté práce preBVS, as.. Konkrétne sa jedná o dokumentáciu v nasledovných častiach:- Doklady o oboznámení a informovaní zamestnancov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácivykonaného v súlade s ustanoveniami 7 zákona NR SR či 2412006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdraviapri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Doklady o školení zamestnancov z oblasti ochrany pred požiarmi vykonaného v súlade s ustanoveniami20 a 21 vyhlášky MV SR č.121/2002 Zz. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov- poklady o školení zameraného na stavebné práce a práce s nimi súvisiace ( práce vo výškach a nad vol‘nouhlbkou ) vykonaného v súlade s ustanoveniami 3 vyhlášky MPSVaR č.147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujúpodrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich apodrobnosti o odbornej spásobilosti na výkon niektorých činností.Toto potvrderiie predloží Zhotoviteľ ba v prípade, že predmetom zmluvne vykonávaných prác bude ajrealizácia prác vo výškach a nad volnou hlbkou).Vyššie uvedenú dokumentáciu Zhotovitel‘ predloží k nahliadnutiu oddeleniu BOZP a PO 1050000 vorigináloch a následne oddelenie BOZP a PO 1050000 vykor)á poučenie ( oboznámenie ) osĎb zhotovitel‘a vsúlade s ustanoveniami 6 odsek 41 a následne ustanoveniami 7 odsek 8/ písmeno a) až c) zákona124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kpredmetnému poučeniu spracuje oddelenie BOZP a PO 1050000 dokumentáciu formou „Prehláseriia“ ooboznámení sa so základnými zásadami bezpečnej práce pre osoby, ktoré sa s vedomím ByS, as. zdržujú vjej objektoch a na jej pracoviskách za účelom zmluvne dohodnutých prác a činností. Prehlásenia budúvyhotovené v dvoch origináloch, pričom jeden obdrží Zhotoviteľ a druhý ostáva uložený na oddelení BOZP aPO 1050000. Ak nie sú splnené vyššie uvedené platnou legislativou dané podmienky, Zhotovitel‘ nemóžezačat‘ s výkonom prác.

7.13 Zhotovitel‘ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečit‘ také opatrenia, aby jeho činnosťou na územíObjednávatel‘a nedošlo k znečisťovaniu - priamemu i riepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebohluku l‘udskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pódy, ktoré móžu byt‘ škodlivé I‘udskému zdraviu alebomóžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo móžu zasahovať do oprávneného využívaniaživotného prostredia.
7.14 Na realizáciu dojednaného Diela móže Zhotoviteľ využit‘ tretie strany — subdodávatel‘ov iba s výslovnýmvopred daným písomriým súhlasom Objednávatel‘a. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za konaniesubdodávatel‘a (ako napr. kvalita a rozsah vykonaných prác, spósobené škody a pod.) v plnom rozsahu —

rovnako, ako keby práce vykonával pre Objednávatel‘a Zhotovitel‘ sám.7.15 Zhotovitel‘ je na pracovisku povinný prijat‘ také opatrenia aby jeho činnost‘ou na území Objednávatel‘a nedošlok znečist‘ovaniu — priamemu nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo hluku l‘udskou činnost‘ou doovzdušia, vody alebo pódy, ktoré möžu byt‘ škodlivé ľudskému zdraviu alebo möžu negatívne ovplyvňovat‘kvalitu životného prostredia alebo móžu zasahovat‘ do oprávneného využívania životného prostredia.7.16 Zhotovitel‘ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú Objednávatel‘ovi spósobí v súvislosti s plnením tejtozmluvy.

7.17 Objednávatel‘ síje vedomý skutočnosti, že práce musia byt‘ vykonané v beznapát‘ovom stave trafostanice, tj.pri odstavení napájania objektu na elektrickú energiu. Pripadné napojenie generátora I náhradného zdroja jev réžii objednávatel‘a.
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8.
Zmluvné pokuty

8.1 Ak Zhotovitel‘ neodovzdá Objednávateľovi dielo v termíne podIa Článku 3. odseku 3.1 tejto Zmluvy alebo je

Zhotovitel‘ v omeškaní s mým plnením podIa tejto Zmluvy, má Objednávatel‘ právo uplatnit‘ si u Zhotovitel‘a

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR (slovom pát‘desiat eur) za každý čo I len začatý deň

omeškania. Nárok Objedriávatel‘a na náhradu škody zostáva v plnom rozsahu zachovaný.

8.2 Ak Zhotovitel‘ nenastúpi na reklamačné konanie v lehote stanovenej podl‘a Článku 6. odseku 6.4 Zmluvy, má

Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR

(slovom páťclesiat eur) za každý čo i len začatý deň omeškania. Nárok Objednávatel‘a na náhradu škody

zostáva v plnom rozsahu zachovaný.

8.3 Ak Zhotovitel‘ neodstráni vady v dohodnutom termíne podIa Článku 6. odseku 6.4 tejto Zmluvy, má

Objednávatel‘ právo uplatniť si u Zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR

(slovom pát‘desiat eur) za každý čo len začatý deň omeškania až do doby odstránenia reklamovaných vád.

Nárok Objednávatel‘a na náhradu škody zostáva v plnom rozsahu zachovaný.

8.4 Ak Objednávatel‘ neuhradí faktúru v stanovenom termíne v zmysle Článku 5. odseku 5.4 tejto Zmluvy, má

Zhotovitel‘ právo uplatnit‘ si u Objednávatel‘a nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej

sumy za každý deň omeškania.

8.5 Zhotovitel‘ je povinný zmluvnú pokutu podľa odseku 8.1, 8.2, 8.3 tohto článku Zmluvy uhradit‘ bez zbytočného

odkladu potom, čo ho k tornu Objednávateľ vyzve, najneskór však do 3 pracovných dní od doručenia výzvy

Objednávatel‘a. Nároky Objednávatel‘a na náhradu škody tým nie sú dotknuté, a to v plnorn rozsahu

vzniknutej škody.

9.
Vyššia moc

9.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vůle povinnej zmluvnej

strany, ani ich nemůžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia rn v splnení svojich povinností, ak nemožno rozumne

predpokladat‘, že by povinná zrnluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala,

a d‘alej, že by v čase vzniku závázku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné

pohromy.

9.2 V prípade, ked‘ niektorá zrnluvná strana zistí, že z dóvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo

viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto oznámenie musí byt‘ písomné

a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných důsledkoch pre realizáciu diela.

9.3 V prípade, že sa plnenie tejto Zrnluvy stane nemožným do dvoch (2) mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci,

zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolat‘ na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy

vo vzťahu k predrnetu, cene za dielo a času plnenia. V prípade, že nedůjde k dohode v Iehote desiatich (10)

pracovných dní odo dňa iniciovania dohody jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na

vyššiu moc, má právo odstúpit‘ od Zmluvy. Učinky odstúpenia nastanú dňorn doručenia písomného

oznámenia druhej zo zmluvných strán.

10.
Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podIa Zmluvy budú urobené v písornnej forme a budú doručené osobne,

kuriérom alebo doporučenou poštou príslušnej zmluvnej strane.

10.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
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a) momentom odovzdania na prísiušnej adrese alebo mornentom odmietnutia prevzatia (v prípadeosobného doručenia a doručenia kuriérom) alebob) uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené zmluvnej strane v daný pracovný deň v čase po 17:00 hod. budúvždy považované za doručené nasledujúci pracovný deň.

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byt‘ zmluvnej strane doručené budú, pokial‘ zmluvná strananeoznámila druhej zmluvnej strane mé kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desať (10)pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strarie doručované výlučne na nasledovnú adresu:

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislavavo veciach zmluvných do rúk: Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva I výrobný riaditel‘,na základe štatútu predstavenstvavo veciach technických do rúk: Ing. Pavel Levársky, vedúci divízie čistenia odpadových vódtel.: 0903415018e-mail: pavel.levarskybvsas.sk

Zhotovitel‘: ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.adresa: Kolmá 8,851 01 BraUslava V.vo veciach zmluvných do rúk: Bc. Ing. Miroslav Podolinčák, konatel‘vo veciach technických do rúk: Ing. Jozef Podolinčák, konatel‘tel.: 0905616341
e-mail: egskegsk.sk

a to proti podpisu oprávnenej osoby.

11.
Dóvernost‘ informácií a mlčanlivost‘

11.1 Zmluvné strany sú povinné zaistit‘ utajenie získaných dóverných informácií spósobom obvyklým preutajovanie takýchto dóverných nformácií, ak nie je výslovne dohodnuté nak. Táto povinnosť platí bez ohl‘aduna ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dóverných informácií ajji svojich zamestnancov, zástupcov, ako a mých spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácieboli poskytnuté.

11.2 Za dóverné informácie sa považujú všetky a akékol‘vek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty aleboakékol‘vek mé informácie, bez ohl‘adu na formu ich zachytenia:a) ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia (najmá Zmluva, informácie o právach a povinnostiach zmluvnýchstrán),
b) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmá nformácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch,všetky Zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach,pohľadávkach a závázkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how,hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetovchránených právom priemyselného alebo něho duševného vlastníctva) a všetky ďalšie informácie ozmluvnej strane,

c) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,d) pre ktoré je stanovený všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými a účinnými na územíSlovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňovétajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),
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e) ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane a/alebo získané zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a
účinnosti Zmluvy, pokial‘ sa týkajú jej predmetu alebo obsahu,

f) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dóverné‘ alebo mým obdobným označením.

11.3 Dóverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým spósobom
získané jednou zmluvnou stranou Od druhej zmluvnej strany na základe alebo v akejkol‘vek súvislosti So
zmluvou móžu byt‘ použité výlučne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú
nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zavázujú dóverné nformácie ako aj všetky informácie
poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým spósobom získané zmluvnými
stranami na základe Zmluvy udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivost‘ a chrániť ich pred
zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a
účinnosti Zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany döverné informácie poskytnúť, odovzdat‘, oznámit‘, sprístupniť, zverejnit‘, publikovat‘,
rozširovať, vyzradit‘ ani použiť inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a
účinnosti Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo
sprístupnenia odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a mých poradcov
alebo audítorov), ktorí sú bud‘ viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou
platnými právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať mlčanlivost‘ na základe písomnej dohody so
zmluvnou stranou.

11.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávat‘ mlčanlivosť o dóverných informáciách sa nevzťahuje na informácie,
ktoré:
a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byt‘ preukázatel‘né na základe poskytnutých

podkladov, ktoré túto skutočnost‘ dokazujú,
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z mého dóvodu ako z cióvodu porušenia

povinností podIa Zmluvy, čo musí byt‘ preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto
skutočnost‘ dokazujú,

c) majú byt‘ sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi, rozhodnutím
súdu, prokuratúry alebo mého oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade zmluvná
strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej zmluvnej strane písomné
oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií,

d) bolí získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá
žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

11.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivosť ohl‘adne dóvernej informácie poskytnutej druhou
zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčantivosť o vlastnej dóvernej
informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmluvná
strana sa zaväzuje zabezpečíť s využitím technických, organizačných a admmnistratívnych prostriedkov
potrebné opatrenia za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty
alebo odcudzenia dóvernej informácie a je povinná viest‘ dóverné nformácie oddelene od dóverných
informácií získaných od akejkol‘vek tretej osoby.

11.6 Povinnost‘ mlčanlivosti zmluvných strán ohl‘adne dóverných informácií podl‘a Zmluvy trvá aj po skončení
Zmluvy. Táto povinnost‘ precháclza na právnych nástupcov zmluvných strán.

11.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohl‘adne dóverných informácií niektorou zmluvnou stranou
dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení 53 a nasl. Obchodného
zákonníka; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. Za každé jednotlivé
porušenie povinnosti podIa tohto článku Zmluvy má poškodená strana nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom páťtisíc eur). Zaplatením zmluvnej pokuty ostáva právo na náhradu
škody nedotknuté.

11.8 ‘Osobné údaje“ sú v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov údaje týkajúce sa
identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatel‘nej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovat‘ priamo alebo
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nepriamo, najmá na základe všeobecne použitelného dentifikátora, mého identifikátora, ako je napríkladmeno, priezvisko, identifikačně číslo, lokalizačně údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednejalebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickúidentitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu dentitu alebo sociálnu identitu.Pokial‘ jedna zmluvná strana zdiera akékol‘vek osobné údaje s druhou zmluvnou stranou, táto druhá zmluvnástrana je povinná tieto osobné údaje spracovat‘ v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátaneVšeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenie EÚ 2016/679), zákonmi, nariadeniami,pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby bolivykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu,strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokial‘ sa osobně údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými preneoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiťdotknutú zmluvnú stranu o dariom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnoustranou pri výkone akýchkol‘vek opatrení s ciefom zmiernit‘ následky straty alebo neoprávneného prístupu kosobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonat‘ všetky príslušné opatrenia nazabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmtoustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčast‘ou Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatnív prípade, ak sa na zmluvnú stranu vzťahujú povinnosti v zmysle GDPR.
11.9 Objednávateľ poveruje Zhotovitel‘a, aby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu Zmluvy spracovávalosobně údaje osób súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy v nevyhnutnom rozsahu. Spracovanie osobnýchúdajov Zhotovitel‘om móže byt‘ uskutočňované výlučne za účelom plnenia aktivit a úloh podl‘a Zmluvy, pričomokrem zákonných povinností vzt‘ahujúcich sa na spracovanie osobných údajov sa pIne aplikujú povinnostizachovávania mlčanlivosti o Dóverných informáciách. Zhotovitel‘ je oprávnený spracovávat‘ osobné údaje enpočas realizácie predmetu Zmluvy a okamžite po jej zániku akékofvek osobně údaje, ktoré v tejto súvislostispracoval, sa zavázuje bezodkladne zlikvidovať.

11.10 Zhotovitel‘ podpisom Zmluvy udel‘uje Objednávatel‘ovi výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajovkaždej fyzickej osoby, ktorú Zhotovitef poveril podfa Zmluvy, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraneosobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmáv rozsahu: meno, priezvisko, útvar alebo pracovně zaradenie, adresa pre doručovanie písomností/zásielok,telefónne/mobilné číslo, e-mailová adresa, podpis a ďalšie údaje, ktoré Zhotovitel‘ poskytol alebo poskytneObjednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobnýchúdajov Zhotovitel‘ udeľuje Objednávatel‘ovi pre účely (i) komunikácie pri/v rámci alebo za účelom poskytovaniaplnenia podIa tejto Zmluvy, (ii) výkonu práv a plnenia povinností zo Zmluvy, (iii) vedenia evidencieObjednávatel‘om, (iv) spracovania osobných údajov v akomkol‘vek informačnom systéme Objednávatel‘aalebo v písomnej podobe alebo (v) stanovené podIa všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.11 Objednávatel‘ ako prevádzkovatef osobných údajov týmto informuje Zhotovitel‘a, že jeho osobně údaje, resp.osobné údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osöb podIa tejto Zmluvy ako dotknutých osób,spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, telefánne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy.Osobné údaje štatutárneho orgánu Zhotovitel‘a Objednávatel‘ spracúva na právnom základe plnenia Zmluvy(ČI. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a jeho kontaktných osúb na základe oprávneného záujmu na riadnoma včasnom plnení tejto Zmluvy (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Dané osobné údaje budú spracúvané auchovávané po dobu trvania zmluvného vztahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zozmluvného vzťahu. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.Zhotovitel‘ nezamýšl‘a prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Na základepísomnej žiadosti alebo osobne u Objednávatel‘a majú tieto dotknuté osoby právo: (i) žiadat‘ o prístup k svojimosobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; (ji)namietať spracúvaníe svojich osobných údajov; (iii) na prenosnosť osobných údajov; (iv) podat‘ návrh nazačatie konania na Urade na ochranu osobných údajov SR. Dalšie informácie o spracúvaní osobných údajovje možné nájsť aj na webovej stránke Zhotovitel‘a http://www.bvsas.sklsk/o-nas/ochrana-osobnychudajov/ochrana-osobnych-udaov.html.Zhotovitel‘ vyhlasuje, že sa so spracúvaním osobných údajovdotknutých osöb u Objednávateľa oboznámil a zavázuje sa bez zbytočného odkladu pod podpise Zmluvyoboznámit‘ aj ostatné dotknuté osoby s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov u Objednávatel‘a.
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12.
Zodpovednost‘ za škodu

12.1 Zmluvné strany sú povinné vyvíjat‘ maximálne úsilie za účelom predchádzania vzniku škód a
minimalizovania vzniknutých škód. Každá zmluvná strana sa zavázuje informovať druhú zmluvnú stranu
o hroziacej škode alebo vzniknutej škode, a to vyrozumením kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany
telefonicky alebo e-mailovou správou.

12.2 Zhotovitel‘ zodpovedá za priamu materiálnu škodu, ktorú porušením akejkol‘vek svojej povinnosti podl‘a
Zmluvy spósobil Objednávatel‘ovi, a to podl‘a ustanovení 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.3 Zhotovitel‘ zodpovedá za škodu, ktorú spósobila osoba ním poverená plnením predmetu Zmluvy.

13.
Ukončenie zmluvy

13.1 Fred uplynutím dohodnutého termínuje Zmluvu možné ukončit‘:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán; Zmluva v tomto prípade zaniká dňom určeným v dohode

o skončení zmluvy,
b) písomným odstúpením Objednávatel‘a od Zmluvy ak:

i. je Zhotovitel‘ v omeškaní s poskytovaním príslušnej činnosti podIa tejto Zmluvy a to o viac ako

páť (5) kalendárnych dní;
ji. plnenie poskytnuté Zhotovitel‘om má opakovane (najmenej dvakrát) vady, ktoré nemajú

charakter drobných vád a za ktoré preukázateľné zodpovedá Zhotovitel‘;

iii. Zhotovitel‘ opakovane (najmenej dvakrát) podstatne porušil inú svoju povinnost‘ zo Zmluvy

a súčasne Zhotovitel‘ neodstránil dósledky poruŠenia ani v lehote pátnástich (15) kalendárnych

dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávatel‘a na odstránenie dósledkov porušenia

Zhotoviteľovi.

13.2 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie úroku z omeškania, zmluvnej pokuty a ani právo
na náhradu Škody.

14.
Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak
jde o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovariou zmluvou v zmysle ustanovení 5a ods. 1 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, Zmluva nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia podIa ustanovení 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2 Túto zmluvu je možné menit‘ výlučne formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, a to na základe ich vzájomnej dohody.

14.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich včl‘a v nej dosiahnutá je daná,
jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vóle sú dostatočne určité a zrozumitelné, zmluvná
vol‘nosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

14.4 Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokol‘vek důvodu neplatným, neúčinným
alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonatel‘nosť ostatných ustanovení
Zmluvy, pokiaľ z povahy neplatného, neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia zmluvy, alebo z jeho
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obsahu, alebo z okolností, za ktorých bob dojednané, nevyplýva, že takéto ustanovenie nemožno oddeliť odostatného obsahu Zmluvy; v tomto prípade sa stáva neplatným, neúčinným alebo nevykonatelným aj každédotknuté ustanovenie Zmluvy. Zmluvné strany sa zavázujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné,neúčinné abebo nevykonatelné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemuúčelu póvociného ustanovenia. Do tohto času platí zodpovedajúca úprava Obchodného zákonníkaa ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktorá sa najviac približuje hospodárskemuúčelu, ktorý zmluvné strany dojednaním póvodného ustanovenia zmluvy sledovali.

14.5 Právne vzťahy oboch zmluvných strán zmluvou neupravené sa nadia predovšetkým prislušnýmiustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi platnými aúčinnými na území Sbovenskej republiky. Pre riešenie akýchkofvek sporov zo Zmluvy sú príslušné výlučnevšeobecné súdy Slovenskej republiky.

14.6 Táto Zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia si ponecháObjednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotovitel‘.

14.7 Neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto Zmluvy je;
príboha č.1 — cenová ponuka Zhotoviteľa č. CKJ-117-08-20 zo dňa 06.11.2020.príboha č.2 — harmonogram prác

V Bratislave, dňa:
— 7, 12, 2020 V Bratislave, dňa:

Za Objednávatel‘a:
Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.

Ing. Miroslav Kollár, PhD.
výrobný riaditeličlen predstavenstva

Ý
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Za Zhotovitel‘a:
ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.

Ing. Jozef Podolincak
konatel‘
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ELEKTRO GLOBÁL SLOVAKIA, s.r.o.Kolmd 8, 851 01 Bratislava V
IČO: 35 799 668
iČ DPH: 5K2020214262

CENOVÁ KALKU LÁCIA
CKJ-1 17-08-20Príjemca:

BVS, a.s.
Prešovská 48
Bratislava

V.p. Bc. R.Šimun

Predmet:

Dátum vyhotovenia:

Oprava elektrických zariadení 22 kV a 0,4 kV(práce v trafostanici TS 286)

06.11.2020

Počet strán: 4

Počet vyhotovení:
Rozdeľovn ík:

2x
lx ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.lx Príjemca

Í mobi‘: 0905 / 616 341, 0905 / 806 122L te: 02/6353 1955 e-mQit egsk@egsk.sk
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1. PREDMET CENO VEJKALKULÁCIE

Na základe Vašej požiadavky a obhliadky si Vám dovoľujeme predložit‘ túto cenovú
kalkuláciu. ktorej premetomje:

1. Výmena transformátora 22/0,4 kV / 400 kVA,
2. výmena spúšte v NN ističi BH-630NE305 na 630A,
3. výmena 3 ks PTP: 600/5 A + úprava prípojníc,
4. správa o prvej revízii — OPaOS,
5. zabezpečenie vypnutia VN TS a poplatky za plombovanie merania,

2. POPIS INŠTALOVANÝCHZARIADENÍ, POPIS PRÁC a CENA

p.č. Popis dodávokapróca EUR ks cena spolu
/ks vEUR bez DPH

1. Transformátor olejový - nový:
- 22/0,42kV,

615000 1 615000
- Dyn!, Ecodesign, ‘ ‘

- 400 kVA
2. Preprava transformátora 120,00 1 120,00
3. Zeriavová služba 430,00 1 430,00
4. Zvodič prepátia na NN stranu ‘ 44,50 3 133,5

transformátora
Typ: APATOR, ASA-A 440-1OBO
pripojovacia sada, montáž

faktúrovať sa bude v prípade potreby podl‘a skutočnosti

5. Materiál na pripojenie transformátora: 120,00 1 120,00
- Al pásová zbernica, laná,
- Fe konštrukcia pre nové NN káble,
- FeZn pás 30x4,
- spojovací materiál,

6. Spúšt‘ ističa 630A: 325,00 1 325,00
- DTV3-630A,

7. PTP 600/5 A, ciach. + úprava zberníc 105 3 315
- DTV3-630A,

8. Montážne práce v stanovišti transformátora 1 120,00 1 1 120,00
- odpojenie a demontáž existujúceho trafa,
- montáž nového transformátora,
- meranie izolačných stavov pred pripojením,
- pripojenie transformátora z NN a VN strany,
- pripojenie nulového bodu transformátora,
- ukotvenie transformátora,
- uzemnenie transformátora,
- mcrania a diagnostika pred spustením

9. Revízie, merania, funkčné skúšky: 250,00 1 250,00
východisková revízia na daný rozsah
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Pokračovanie tabulky:
p.č. Popis dodávok a práca

EUR ks cena spolu/ks v EUR bez DPH
10. Réžia:

70,00 1 70,00
- cestovné náklady,
- prevádzka generátora v prípade výpadku
- dovoz materiálu,
- réžia
(táto položka sa bude faktúrovat‘ v prípade,ak bude montáž transformátora v mom čase ako plánovanáúdržba, resp. údržbu bude vykonávat‘ iný dodávatel‘)11. Uraduá skúška a spracovanie I úprava 600,00 1 600,00
jednopólovej schémy a MaPP

- úradná skúška oprávnenou osobou
- úprava schémy zapojenia,
- úprava miestnych a prev. predpisov(faktúrovat‘ sa bude v prípade potreby)12. Úprava oplotenia

5 50,00 1 5 50,00
- demontáž stlpa a časti plota pre vstupmechanizmani a po montáži montáž stlpikaa zadrátovanie oplotenia

CENA SPOLU bez DPH v EUR:
‘

10183,50

3. POZNÁMKA:
predpokladáme, že rozvádzač a elektromer ostanú na póvodnom mieste.4. ZÁVER
naša spoločnosť má zavedený a pri prácach sa riadi systémom riadenia kvalityv zmysle s STN EZ ISO 9001,

všetky ceny sú kalkulované bez Dane z pridanej hodnoty (DPH),
platnost‘ cenovej kalkulácie je do 30.11.2020,
na uvedenú činnost‘ máme všetky Oprávnenia a povolenia,
po ukončení prác Vám bude vystavená faktúra so splatnosťou podl‘a dohody,
z dóvodu náročnosti prác a našej vyt‘aženosti Vás prosíme o čo najrýchlejšiureakciu a informáciu, či Vám naša cenová kalkulácia vyhovuje a boli smeúspešný, resp. neúspešný na požadovaný rozsah prác,

záruka sa vzťahuje iba na novoinštalovaný dodaný materiál v dÍžke 24mesiacov. záruka sa nevzt‘ahuje na prípady, ak poškodenie dodanéhomateriálu spósobí mé zariadenie.

v cene nie je zarátaný odvoz existuj úceho transformátora, ktorý budezdemontovaný,

v prípade akýchkol‘vek informácií nás kontaktujte.
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ELEKTRO GLOBÁL SLOVAKIA, s.r.o.Kolmá 8, 851 01 Bratislava V

_________________________

IČO: 35 799 668
I IČĎPH:sK2020214262

HARMONOGRAM PRÁCk cenovej kalkulácii Č. CKJ-1 17-08-20

Príjemca:

Predmet:

Dátum vyhotovenia:

ByS, a.s.
Prešovská 48
Bratislava

Oprava elektrických zariadení 22 kV a 0,4 kV(práce v trafostanici TS 286 — COV Malacky)

20.11.2020

Počet strán: 2

Počet vyhotovení:
Rozdeľovník:

2x
lx ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.lx Príjemca

Í mobil: 0905 / 616 341, 0905 / 806 122tel: 02/6353 1955 e-mail: egsk@egsksk
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Na základe Vašej požiadavky Vám predkladáme predpokladaný harmonogram
pre Vašu prevádzku COV Malacky, kde budú vykonané nasledovné práce:

1. Výmena transformátora 22/0,4 kV / 400 kVA,
2. výmena spÚšte v MN ističi BH-630NE305 na 630A,
3. výmena 3 ks PTP: 600ĺ5 A + úprava prípojníc,
4. správa o prvej revízii — OPaOS,
5. zabezpečenie vypnutia VN TS a poplatky za plombovanie merania.

Predpokladáme nas ledovný harmonogram prác:

Pozn.l: termín montážnych prác je závislý od dodania transformátora od výrobcu,
nevylučujeme aj skorší termín montáže v prevádzke COV Malacky, o dátume
montáže budeme 15 dní vopred informovat‘ zodpovedného pracovníka
objednávateľa, aby zabezpečil prevádzku na odstavenie celej COV od napájania
elektrickej energie.

Nevylučujeme aj skorší termín montáže a odovzdanie prác. Na skutočný vplyv
začiatku a ukončenia prác móžu mat‘ napr.:

- dátum výroby transformátora.
- poveternostné podmienky (ak bude mrazivé obdobie, práce vykonávat‘

nebudeme vzhl‘adom na možné následné škody, ktoré móžu nastat‘ odpojením
prevádzky od napájania elektrickej energie),

- vývod pandémie COVID 19,

S pozdravom

Ing. Miroslav Podolinčák
konateľ spoločnosti

por. predmet
- termín

—-________________

1. objednanie transformátora do 10 dní po podpise zmluvy
2. zabezpečenie ostatného materiálu do 30 dní po podpise zmluvy
3. obhliadka miesta výkonu prác (COV Malacky) do 45 dní po podpise zmluvy
4. prípravné práce pre úpravu NN rozvádzača do 60 dní po podpise zmluvy
5. spracovanie dokumentácie do 60 dní po podpise zmluvy
6. zabezpečenie odstávky napájacieho vedenia v ZSD- 15 dní pred montážou

DIS
7 zabezpečenie plombovania novej meracej súpravy 15 dní pred montážou

v ZS-DIS
8. zabezpečenie úradnej skúšky / inšpektor EZ 15 dní pred montážou
9. montážne práce (v COV Malacky) ‘ do 28.03.2021 (pozn.1)
10. vykonanie východiskovej revízie v deň montáže pred

vpustením
1 1. úradná skúška vyhradeného technického zariadenia po montáži

elektrického
12. odovzdanie dokumentácie do 30.3.202 1
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