ZMLUVA NA REALIZÁCIU ENERGETICKÉHO AUDITU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“)
OBJEDNÁVATEĽ
Obchodné meno: Obec Ložín
sídlo: Ložín 31, 072 05, Ložín
IČO: 00 325 449
DIČ: 2020738984
Zastúpený: Mgr. Monika Pastírová, starosta
Kontakt: starosta.lozin@gmail.com, +421 915 449 706
(ďalej ako „Objednávateľ“)
a
ZHOTOVITEĽ
Obchodné meno: LOVIS plus s.r.o.
sídlo: Južná trieda 119, 040 01 Košice
IČO: 50 157 833
DIČ: 2120195396
IČ DPH: SK2120195396
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 38501/V
Zastúpený: Ing. Peter Haľko, PhD., konateľ
Kontakt: lovisplus@gmail.com, +421 908 336 441
Bankové spojenie: 5109216174/0900
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
PREDMET ZMLUVY
1. Touto Zmluvou sa zmluvné strany dohodli na úprave vzájomných práv a povinností pri
realizácii energetického auditu budovy obecného úradu s kultúrnym domom a materskej školy
v obci Ložín.
2. Podkladom na uzatvorenie Zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného uchádzača za
dňa 10.03.2017.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať energetický audit v súlade so všetkými platnými
legislatívnymi
predpismi a to najmä Zákon 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, Zákon 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky MHSR 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje
postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na
monitorovanie efektívnosti pri používaní energie.
4. Zhotoviteľ je povinný vykonávať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou a v
súlade
s relevantnými právnymi predpismi.
5. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri výkone energetického
auditu a
to najmä doložením všetkých podkladov a poskytnutím všetkých potrebných informácií, ktoré
budú komunikované počas tvorby energetického auditu.

6. Podklady k vypracovaniu energetického auditu sú:
a. projektová dokumentácia budovy súčasného stavu (najmä okótované pôdorysy
všetkých podlaží a strechy a rezy všetkých podlaží a strechy)
b. faktúry za spotrebu elektriny za 3 predchádzajúce roky
c. faktúry za spotrebu paliva na vykurovanie za 3 predchádzajúce roky
7. Výsledkom energetického auditu budovy materskej školy a kultúrneho domu v obci Ložín
bude súhrnná správa s podrobným návrhom opatrení na dosiahnutie úspor energií a nákladov
na energie s ohodnotením ich účinku na zlepšenie súčasného stavu, ekonomickú efektívnosť
budovy a zlepšenie ochrany životného prostredia.
ODPLATA PLATOBNÉ PODMIENKY
8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná energetický audit:
a. budovy kultúrneho domu v obci Ložín v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve v cene 2.000,- €
bez DPH, (2.400,- € s DPH).
b. budovy materskej školy v obci Ložín v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve v cene 500,- € bez
DPH, (600,- € s DPH).
9. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe odsúhlasenej správy z energetického
auditu zaslanej objednávateľovi elektronicky na emailovú adresu uvedenej v tejto Zmluve.
10. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
11. Správy z energetického auditu budú objednávateľovi doručené a protokolárne odovzdané
v požadovanom počte vyhotovení po úhrade faktúry. Úhradou faktúry sa rozumie pripísanie
100% hodnoty faktúry na bankový účet Zhotoviteľa.
PLATNOSŤ A TERMÍNY ZMLUVY
12. Zhotoviteľ je povinný odovzdať energetický audit do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy.
13. Túto Zmluvu je možné ukončiť:
a) protokolárnym odovzdaním predmetu zákazky,
b) odstúpením Zhotoviteľa podľa bodu 13 tejto Zmluvy,
c) odstúpením Objednávateľa podľa bodu 14 tejto Zmluvy.
14. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Objednávateľ aj napriek
viacnásobnej písomnej výzve (na mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v tejto Zmluve) zo
strany Zhotoviteľa neposkytne súčinnosť pri výkone energetického auditu.
15. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ neposkytne
dohodnutý energetický audit v požadovanej kvalite alebo termíne, pričom na tieto nedostatky
bol minimálne 1 x písomne upozornený (na mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v tejto
Zmluve).
KOMUNIKÁCIA
16. Objednávateľ pri komunikácii v súvislosti s výkonom energetického auditu môže využiť
nasledujúce kontaktné údaje Zhotoviteľa:
- tel.: +421 908 336 441
- email: lovisplus@gmail.com
17. Zhotoviteľ pri komunikácii v súvislosti s výkonom energetického auditu môže využiť
nasledujúce kontaktné údaje Zhotoviteľa:
- tel.: +421 902 918 700
- email: starosta.lozin@gmail.com

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
18. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá
zo zmluvných strán.
19. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne po dohode oboch zmluvných strán s
uvedením miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia Zmluvy.
20. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak súhlasu s
ňou ju
podpísali.
21. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
V Košiciach, dňa: 11.3.2017

Objednávateľ:

________________________________
Obec Ložín
Mgr. Monika Pastírová, starosta

Zhotoviteľ:

________________________________
LOVIS plus s.r.o.
Ing. Peter Haľko, PhD., konateľ

