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ZLMUV A O DIELO 

Uzatvorená podľa § 536 a nasledovného Obchodného zákonníka medzi týmto 
zmluvnými stranami. 

Objednávateľ: Mestská nemocnica Prof. MUDR. Rudolfa Korca, DrSc., Bernoláková 

č.4, 953 34 Zlaté Moravce 

Zhotoviteľ: 

V zastúpení: JUDr. Ing. Martin Cimrák - riaditeľ 

IČO: 01733615 
DiČ: 2021059106 
Bank. spoj.: Slovenská sporiteľňa, pobočka Zlaté Moravce 
Číslo účtu: 232143908/0900 

ŠTANGLOVIČRV, s.r.o. Železníčná č.ll, 927 OO Ša!'a 
V zastúpení: Dpt. Roman Štanglovič 
IČO: 47097914 
DiČ: 2023751521 
Bank. spoj.: 
Číslo účtu: 

I. Predmet zmluvy 

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať odborné prehliadky a skúšky tlakových 1 
parné kotly, tlakové nádoby stabilné - expanzomaty, výmenníky tepla, ohrievače TÚV, 
vzduŠffi'ky 1 zariadení v súlade so zákonom 12412006 Z.z., NV 576/2002 Z.z .• vyhl. č. 
508/2009 Z.z., STN 69 0012, STN 06 0830, STN EN 12828 ako i školenia a skúšky pre 
obsluhy horeuvedených zariadení v súlade s vyhl. č.508/2009 Z.z .• vyhl. č. 356/2006 Z.z., 
v znení doplnku 309/2007 Z.z. 
Po vykonaných skúškach zhotoviteľ vypmcuje správu, ktorú odovzdá objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje wnožniť zhotoviteľovi vykonať odborné prehliadky a odborné 
skúšky podľa platných STN a zaplatiť dohodnutú sumu podľa predloženej faktúry. 
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II. Platobné podmienky 

I.Cena 7ll dielo bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/96 Z.z.,- dohodou podľa cenovej 
ponuky na rok 2013 zo dňa 26.6.20131 s poukazom na Cennik Presox z roku 19% I. 

2. Objednávate!' je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú sumu za dielo do 21 dní po 
obdržani faktúry a zákazkového listu. 

III. Ča, plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborné prehliadky a skúšky podľa harmonogramu 
vypracovaného v súlade s potiadavkami vyhl. f.508/2009 Z.z., a po uhradení predložených 
faktúr. 

lV. Iné ujednania 

I . Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zo strán obdrží po jednom 
exemplári 

2. Platnosť a účirmosť zmluvy začína plynúť dňom jej podpísania obidvomi zmJuvnými 
stranami. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú , 

3. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozwneli 
čo do obsahu i rozsahu, vyjadrujú ich vôlu. súhlasia s nimi a zaväzujú sa ich plnil'. 

Dátum vyhotovelÚa: 27.01.2014 
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Objedn'ávateľ. pečiatka a podpis 
JUDr. Ing. Martin Cimrák 

riaditeľ 
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Zhotoviteľ, pečiatka a podpis 
Dpt. Roman Štanglovič 
konateľ spoločnosti 
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ŠTAN L VlČRV S.r.o. Železničná 12 927 OO Šal'a 
I O: 47097914 
DIČ: 2023751521 

Cenová ponuka na rok 2014 
činnosti odbornýcb prebliadok a skúšok tlakovýcb a plynovýcb zariadení 

/ v súlade s vyW. č. 50812009 Z.z.! 

Pre fmnu: Mestská nemocnica Prof. Mudr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Bernolákova č.4, 953 34 Zlaté Moravce 

Rozsah zariadení vo finne: 

Vybradené tlakové zariadenia: 

3 ks· Vyhradené kotly parné IV. triedy na plynové palivo - skupina A. -IV 

12 ks - Tlakové nádoby stabilné / vzdušníky, výmenníky tepla, doskové výmenníky tepla, 
ohrievače 1ÚV, expanzomaty / - skupina Ab! 



Cenová relacia: 

Vyhradené tlakové zariadenia: 

Parné J<otly lV. triedy 

Opakovaná vonkajšia prehliadka
Vnútorná prehliadka-
Skúška tesnosti -
Tlaková sklUka -

Vyhradené tlakové nádoby stabilné 

Opakovaná vonkajšia prehliadka
Vnútorná prehliadka, sú.ška tesnosti -
Tlaková skúška -
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po 72,0,- EUR 
po 83.0,- EUR 
po 66,0,- EUR 
po 84,0,- EUR 

po 28,0,- EUR 
po 44,0,- EUR 
po 32,0,- EUR 

S pozdravom 

V Sali, dňa 28.12.2013 
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