Dodatok č. 1
k zmluve o vykonávaní profylaktických prehliadok, záručných a pozáručných opráv
klimatizačných a vykurovacích zariadení a Vzduchotechnických zariadení spolu s ich
regulačnými elementmi v budovách patriacich objednávateľovi uzavretej dňa 1.7.2019
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej
republiky (ďalej len „dodatok“).

Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
IBAN:
SWIFT:
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
CEKOSKBX

Novoklim s.r.o.
Okružná 1699/17, 952 01 Vráble
Verner Kováč
Tatra Banka, a. s.
SK85 1100 0000 0029 2183 8018
45 523 436
2023033507
SK2023033507
Čl. II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení článok I. Predmet zmluvy v súlade s čl.
XII ods.2 Zmluvy a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
1. Predmetom zmluvy je vykonávanie profylaktických prehliadok, záručných a pozáručných
opráv klimatizačných a vykurovacích zariadení a Vzduchotechnických zariadení spolu s ich
regulačnými elementmi v budovách patriacich objednávateľovi.
a. „Profylaktické prehliadky budú vykonané 2x ročne,

−
−
−
−

Profylaktická prehliadka klimatizačných jednotiek zahŕňa:
Čistenie a dezinfekcia výparníka vnútornej jednotky
Čistenie a dezinfekcia filtrov
Kontrola elektroinštalácie vnútornej jednotky
Čistenie a dezinfekcia kondenzátora vonkajšej jednotky

2

−
−
−
−
−
−
−

Kontrola elektroinštalácie vonkajšej jednotky
Meranie odberných prúdov kompresora
Kontrola tlakov chladiaceho okruhu
Meranie odporov snímačov chladiaceho zariadenia
Funkčnosť zariadenia a 4-cestného ventilu (kúrenie, chladenie)
Dotiahnutie elektrických svoriek (prechodový odpor)
Vyhotovenie protokolov o stave zariadení s nameranými hodnotami v súlade s
ustanoveniami zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b. Pozáručné opravy klimatizačných a VZT zariadení v objektoch objednávateľa sa budú
vykonávať na základe cenovej ponuky a čiastkovej objednávky,
c. Záručné opravy sa budú vykonávať na zariadeniach, ktoré zhotoviteľ inštaluje počas
platnosti zmluvy.
2. Zoznam zariadení je uvedených v prílohe č. 2“

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú platné a nezmenené.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych
predpisov a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom
sídle povinnej osoby – objednávateľa.
Dodatok sa vyhotovuje v 4-och rovnopisoch s platnosťou originálu, 2 rovnopisy pre
objednávateľa a 2 pre dodávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali ho,
porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa: 27.1.2020

V Bratislave, dňa: 16.12.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v.r.
..................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hlavného mesta
SR Bratislavy

v.r.
................................................
Verner Kováč
konateľ

