
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A DODANÍ TOVARU č

uzatvorená v súlade s § 269 a nasl. zákona č. 513/91 Zb., Obchodného zákonníka 
v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: Hriňovská energetická, s.r.o., Partizánska cesta 1465, 962 05 Hriňová
Zastúpená: Ing. Ivan Ďuďák, konateľ
IČO: 36 038 822
DIČ: 2020072362
IČDPH: SK 2020072362
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka

č.:6177/S 
(ďalej len Objednávateľ)

2. Poskytovateľ:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH: 
Registrácia:

CIV SK, s.r.o.. Duklianska 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Karol Klobušický, konateľ
43806236
SK2022485399
Obchodný register Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.:20705/V

(ďalej len Poskytovateľ)

za nasledujúcich podmienok:
I .

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby spojené 
s organizačným a materiálnym zabezpečením Road show v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy a dodať edukačné modely špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to všetko za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách ( ďalej len „Predmet zákazky" alebo „PZ").

2. Poskytovateľ je úspešným uchádzačom v rámci verejného obstarávania s názvom „Road show -  mobilné 
edukačné centrum", ktoré vyhlásil Objednávateľ.

3. Poskytovateľ záväzne vyhlasuje, že je plne oprávnený na poskytnutie PZ podľa tejto zmluvy. 
Poskytovateľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania prečítal, ich obsahu porozumel 
a PZ je schopný dodať v súlade s podmienkami tejto zmluvy k spokojnosti Objednávateľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje vyššie uvedený PZ dodať podľa podmienok ďalej dojednaných touto zmluvou.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za PZ za podmienok podľa tejto zmluvy.

I I .
Cena za poskytnutie služieb a platobné podmienky

1. Cena za PZ je zmluvnými stranami vzájomne stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov:

PZ Cena 
(EUR, bez DPH)

Sadzba
DPH
(%)

Výška DPH (EUR) Cena celkom 
(EUR, vrátane 

DPH)
Road show -  mobilné 
edukačné centrum

104.400,- EUR 
slovom:
stoštyritisícštyristo

20 20.880,- EUR 
slovom: 
dvadsaťtisíc- 
osemstoosemdesiat

125.280,- EUR 
slovom:
stodvadsapäťťtisíc-
dvestoosemdesiat

SPOLU 104.400,- EUR 
slovom:
stoštyritisícštyristo

20 20.880,- EUR 
slovom: 
dvadsaťtisíc- 
osemstoosemdesiat

125.280,- EUR 
slovom:
stodvadsapäťťtisíc-
dvestoosemdesiat
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2. Poskytovateľ má právo na zaplatenie ceny po častiach, a to na základe faktúr vystavených a doručených 
Objednávateľovi, pričom faktúru je Poskytovateľ oprávnený vystaviť za každý kalendárny mesiac, 
v ktorom realizoval PZ v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a to vo výške určenej na základe 
alikvotného počtu miest a obcí navštívených podľa tejto zmluvy pri plnení PZ.

3. Prílohou každej faktúry musí byť súhrnná správa o poskytovaní PZ za príslušný kalendárny mesiac ktorá 
musí obsahovať najmä:

časový ha rm onogram  uskutočnených ak tiv ít,
zoznam navštívených miest a obcí spolu s dokladmi preukazujúcimi oprávnenie na umiestnenie
mobilného edukačného centra obci,
fotodokumentáciu z jednotlivých navštívených miest a obcí,
odhadovaný počet návštevníkov mobilného edukačného centra z jednotlivých miest a obcí.

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za PZ uvedenú v ods. 1 tohto článku na účet Poskytovateľa 
na základe faktúry, vystavenej Poskytovateľom v súlade s platným znením zákona o DPH a touto 
zmluvou.

5. Cena za poskytnutie služieb uvedená v ods. 1 tohto článku bola dohodnutá ako cena konečná a 
maximálna, to znamená, že je cenou konečnou, ktorú nie je možné navýšiť. V cene za poskytnutie 
služieb sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Poskytovateľa, ktoré s poskytovaním služieb súvisia 
vrátane nákladov na zabezpečenie a údržbu edukačných modelov, náhrady hotových výdavkov a 
náhrady za stratu času, zároveň berie Poskytovateľ na vedomie, že Objednávateľ neposkytuje 
preddavok ani zálohovú platbu.

6. Splatnosť faktúry vystavenej v súlade s touto zmluvou je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

7. Faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť v troch origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti 
požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä:

• obchodné mená  ̂Objednávateľa a Poskytovateľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne 
prevádzkarne, IČO, IČ DPH;

• poradové číslo faktúry;
• názov projektu;
• číslo Zmluvy;
• dátum dodania tovaru alebo služby;
• dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
• základ dane, jednotkovú cenu bez DPH;
• sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
• bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
• odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované zmluvou, bude sa faktúra považovať za
neúplnú a Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie.
8. Úhrada ceny PZ bude znížená o zádržné vo výške 10%, a to tak, že Objednávateľ zadrží a nevyplatí 

10% z každej fakturovanej sumy bez DPH.

9. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa 
v prospech účtu Poskytovateľa.

10.Zádržné bude vyplatené Poskytovateľovi do 30 dní odo dňa podpisu Záverečného protokolu obidvomi 
zmluvnými stranami.

11.Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo 
zádržného náklady, ktoré mu vzniknú z vád PZ spôsobených Poskytovateľom, a nároky zo zmluvných 
pokút, náhrady škody v plnej výške, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania 
termínov podľa článku III tejto Zmluvy a/alebo Harmonogramu náklady vzniknuté Objednávateľovi 
v dôsledku odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Poskytovateľa.

12.Poskytovateľ berie na vedomie, že PZ Objednávateľ financuje z finančných prostriedkov poskytnutých 
Úradom vlády SR. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je v omeškaní so zaplatením žiadnej 
faktúry podľa tohto článku v prípade oneskorenia úhrad finančných prostriedkov zo strany Úradu vlády 
SR v prospech Objednávateľa, a to po dobu tohto oneskorenia.
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I I I .
Miesto a termín plnenia

1. Poskytovateľ sa zaväzuje začať realizovať PZ dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to podľa 
požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy a časového a miestneho harmonogramu jednotlivých 
akcií, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy ( ďalej len „Harmonogram").

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Harmonogram je možné upraviť na základe písomnej dohody zmluvných 
strán.

3. Mobilné edukačné centrum a edukačné modely definované v prílohe č. 1 tejto Zmluvy je Poskytovateľ 
povinný zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti 
tejto Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ mobilné edukačné centrum a/alebo edukačné modely 
neschváli, je povinný písomne predložiť Poskytovateľovi výhrady k mobilnému edukačnému centru 
a/alebo edukačným modelom. Poskytovateľ je následne povinný mobilné edukačné centrum 
a/alebo edukačné modely upraviť podľa požiadaviek Objednávateľa a predložiť Objednávateľovi na 
konečné odsúhlasenie najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania písomných výhrad Objednávateľa. 
V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

4. Poskytovateľ je povinný PZ poskytnúť Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou najneskôr do 
28.02.2017.

IV.
Zmluvné pokuty

1. Poskytovateľ je povinný dodať PZ v stanovenom termíne a lehotách podľa Harmonogramu. V prípade 
porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
v dohodnutej výške 0,10 % z celkovej ceny za poskytnuté služby za každý kalendárny deň omeškania s 
poskytnutím požadovanej služby.

2. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s platením faktúry za PZ, je Poskytovateľ 
oprávnený kupujúcemu vyúčtovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej čiastky za každý 
deň omeškania.

V.
Vyššia moc

Žiadna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za neúplné plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy z dôvodu 
udalosti vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti vyvolané povodňami, neúmyselne založeným 
požiarom, zemetrasením, vojnovým stavom a inými za vyššiu moc považovanými príčinami. O dobu 
účinkovania týchto udalostí, ako aj o dobu nevyhnutne potrebnú na ich odstránenie sa doba plnenia tejto 
zmluvy predlžuje automaticky.

VI.
Riešenie sporov

1. Všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú zmluvné strany riešiť 
predovšetkým dohodou.

2. Ak k dohode nedôjde, budú všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, 
výklad alebo zrušenie, rozhodované pred Rozhodcovským súdom Pamose, Lužná 6, 85104 Bratislava, 
zriadeným záujmovým združením právnických osôb Parnose, Lužná 6, 85104 Bratislava, IČO: 45746184, 
zapísaným v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava, a to 
jedným rozhodcom podľa pravidiel rozhodcovského súdu. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť 
rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné, záväzné a vykonateľné.
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V II.
Realizácia a odovzdanie PZ

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať PZ vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, 
v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, v súlade s platnými 
právnymi predpismi o požiarnej ochrane a s rešpektovaním rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej 
správy.

2. Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady vypracovať potrebné žiadosti o vydanie súhlasov, a povolení 
príslušných orgánov potrebných k realizácii PZ.

3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu PZ a dávať Poskytovateľovi záväzné pokyny týkajúce 
sa realizácie PZ. V prípade, ak Poskytovateľ nebude rešpektovať záväzný pokyn Objednávateľa, je 
Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

4. Škody spôsobené pri realizáciou PZ na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je 
Poskytovateľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. V opačnom prípade je Objednávateľ 
oprávnený tieto škody odstrániť na náklady Poskytovateľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že edukačné modely špecifikované v Prílohe č. 1 prípadne ďalšie edkuačné 
modely používané v rámci realizácie PZ vrátnae ich príslušenstva ( napr. návody, popisné tabule a pod. 
) Poskytovateľ bezdodplatne prevedie do vlastníctva Objednávateľa najneskôr v lehote poskytnutia PZ 
podľa článku III tejto Zmluvy. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy prechádza vlastnícke 
právo k edukačným modelom uvedeným v prílohe č. 1 tejto zmluvy na Objednávateľa v deň predčasného 
ukončenia tejto zmluvy a Poskytovateľ je povinný odovzdať ich Objednávateľovi najneskôr v tento deň.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že edukačné modely musia byť v čase odovzdania Objednávateľovi bez 
akýchkoľvek právnych a/alebo faktických vád s výnimkou bežného opotrebenia. V opačnom prípade 
Poskytovateľovi zaniká nárok na vyplatenie zádržného podľa tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že PZ sa považuje za zrealizovaný okamihom podpisu záverečného protokolu 
po uskutočnení jednotlivých akcií podľa Harmonogramu, pričom súčasťou záverečného protokolu musí 
byť aj zoznam edukačných modelov, ktoré Poskytovateľ prevádza podľa tejto na Objednávateľa ( ďalej 
len „Záverečný protokol").

V I I I .
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Ekodedina/Ekoceno, financovaného z Nórskych grantov a 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej 
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora 
Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať 
kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a umožní im úplný prístup k účtovníctvu, a to po 
celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

3. V prípade, ak Poskytovateľ nedodrží podmienky v zmysle bodu 9. článku XII. Zmluvy o poskytovaní 
služieb uzatvorenej Objednávateľom (t.j. ak nedodrží podmienky úplného prístupu k účtovníctvu 
Poskytovateľa) alebo sa preukáže, že Poskytovateľ sa pri získaní zákazky dopustil nedovoleného konania 
(kolúzne správanie v zmysle zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže), alebo iným 
nedovoleným spôsobom ovplyvní výber víťazného uchádzača, je povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu, rovnajúcu sa sume, ktorú Objednávateľovi vyrubí Úrad vlády SR ako pokutu a/alebo 
ktorú stanoví Úrad vlády SR Objednávateľovi na vrátenie.

4. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto Zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude 
zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk, k čomu dávajú 
podpisom tejto Zmluvy svoj bezvýhradný súhlas.

5. Podpísaním tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce dojednania zmluvných strán, vrátane 
korešpondencie, ktorá nie je obsiahnutá v tejto zmluve.
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6. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané písomnou formou a podpísané 
obidvomi zmluvnými stranami, po čom sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

7. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným PZ, prácami 
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy, a to oprávnenými osobami, 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

8. Poskytovateľ prehlasuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných 
subdodávateľov:

Obchodný
názov

subdodávateľa

Predmet
subdodávky

Rozsah
subdodávky

(%)

Adresa
sídla

IČO, 
DIČ, IČ 

DPH

Osoba oprávnená k 
subdodávate

onať za 
'a

Meno a 
priezvisko

Adresa Dátum
narodenia

- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -

9. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, Poskytovateľ 
je povinný oznámiť Objednávateľovi skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. Tento nový budúci 
subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
a) až h) zákona a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 
7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Oprávnenie poskytovať 
službu sa preukazuje k tej časti zákazky, ktorú má subdodávateľa plniť. Oznámenie o plánovanej zmene 
subdodávateľa musí Poskytovateľ predložiť Objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa 
dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení 
Zmluvy subdodávateľom.

10. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch 
zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. Prípadné dodatky k zmluve sa budú riadiť 
zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

11. Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť deň po 
dni jej zverejnenia v Profile verejného obstarávateľa, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
(http://www.uvo.Qov.sk/vvhladavanie-profilov/zakazkv/10724).

12. Táto zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku a je podpísaná a vyhotovená v štyroch vyhotoveniach 
rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Poskytovateľ jedno 
vyhotovenie.

13.Ostatné otázky touto zmluvou vyslovene neriešené sa budú riadiť ustanoveniami obchodného 
zákonníka. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

14.Obidve zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali.

za Objednávateľa 

V Bratislave, dňa 31.01.2017

za Poskytovateľa 

V Bratislave, dňa 31.01.2017

Mgr. Ivan Ďuďák, konateľ 
Hriňovská energetická, s.r.o.

Prílohy:
Príloha č. 1 Technické parametre predmetu zákazky 
Príloha č. 2 Časový a miestny harmonogram
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Karol Klobušický, konateľ 
CIV SK, s.r.o.

http://www.uvo.Qov.sk/vvhladavanie-profilov/zakazkv/10724


Príloha č. 1 Technické parametre predmetu zákazky

Predmetom zákazky je organizačné a materiálne zabezpečenie road show. Cieľom road show je postupne 
navštevovať mestá a obce v Košickom samosprávnom kraji, Prešovskom samosprávnom kraji a na území 
Zakarpatskej Ukrajiny s cieľom prezentovať myšlienky rozvoja ekologickej a udržateľnej ekonomiky 
založenej na rozvoji ekologického turizmu, využitia lokálnych zdrojov energie ako zabezpečenia podpory 
ekologicky priaznivého životného prostredia a rozvoja lokálnych pracovných miest, rozvoja služieb pre 
ekoturizmus.

Súčasťou je zriadenie mobilného edukačného centra, ktoré bude umiestnené na nákladnom automobile 
alebo autobuse, ktoré bude priestorom pre realizáciu cieľa road show, bude vybavené min. 15 edukačnými 
modelmi, organizáciou hier a iných aktivít pre lepšie vysvetlenie a objasnenie cieľov projektu ( ďalej len 
„Mobilné edukačné centrum").

Záväzné parametre dodávky:

1. Minimálna plocha edukačného mobilného centra 15 m2: zabezpečenie mobilného centra, vrátane 
jeho zariadenia, je súčasťou obstarávanej dodávky. Mobilné centrum musí umožniť umiestnenie 
edukačných modelov, a musí poskytovať priestor pre stretnutie s cieľovou skupinou (stôl a 4 
stoličky), rovnako musí byť jeho súčasťou obrazovka a PC pre možnosti spustenia prezentácií 
a videozáznamov, držiaky pre uloženie propagačných materiálov. Mobilné edukačné centrum musí 
umožniť jeho umiestnenie na verejných priestranstvách, kde bude dostupné pre verejnosť.

2. Minimálny počet edukačných modelov -  15 ks. Všetky popisky a inštruktážne videá musia byť 
zabezpečené dvojjazyčne (slovenčina, ukrajinčina) Modely budú po ukončení road show prevedené 
do majetku Objednávateľa.

3. Predpokladaný počet najazdených km -  7.000 km.
4. Doba zdržania na jednom mieste -  minimálny čas prezentácie mobilného edukačného centra 

v každom navštívenom mieste je 4 hodiny.
5. Minimálny počet navštívených obcí a miest -  100, z toho minimálne 50 miest na Slovensku a 50 

miest na Ukrajine, všetky s počtom obyvateľov nad 1000.
6. Minimálny počet návštevníkov mobilného edukačného centra -  5.000 osôb.
7. Minimálny počet kompetentných a vyškolených pracovníkov mobilného edukačného centra, ktorí 

budú počas celej doby poskytovať služby -  2 osoby. Minimálne kvalifikačné požiadavky: minimálne 
jeden pracovník s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa a jeden pracovník s úplným 
stredoškolským vzdelaním s maturitou. Počas road show na ukrajinskom území musí byť aspoň jeden 
pracovník mobilného edukačného centra schopný komunikovať v ukrajinskom jazyku, alebo súčasťou 
teamu musí byť tlmočník.

8. Maximálna doba trvania road show -  28.02.2017

Rozsah dodávky:
Kompletná služba vrátane materiálového zabezpečenia (mobilné edukačné centrum s dopravným 
prostriedkom na celé obdobie prevádzky, edukačné modely, pohonné hmoty, spotrebný materiál), 
organizačné a personálne zabezpečenie (personál mobilného edukačného centra, vodič, organizácie road 
show, propagácia road show, ubytovanie personálu, prenájom verejného priestranstva, a ostatné 
prevádzkové náklady).
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Zoznam minimálne požadovaných edukačných modelov:

1. 3D model solárneho kolektoru pre ohrev teplej vody so schémou zapojenia v systéme vykurovania a 
ohrevu vody

2. 3D model fotovoltaického článku so schémou zapojenia

3. 2D model tepelného čerpadla voda-vzduch so schémou zapojenia, vrátane inštruktážneho videa 
názorne vysvetľujúceho princíp funqovania. Minimálna veľkosť 0,7 x 0f7 m

4. 2D model tepelného čerpadla voda-voda so schémou zapojenia, vrátane inštruktážneho videa 
názorne vysvetľujúceho princíp funqovania. Minimálna veľkosť 0,7 x 0,7 m

5. 3D model kotla na spaľovanie peletiek z biomasy
6. 3D model kotla na spaľovanie drevnej štiepky pre malé objekty (rodinné domy, penzióny)

7. 3D model kotla na spaľovanie drevnej štiepky pre veľké objekty alebo systémy centrálneho 
vykurovania

8. 3D model splyňovacieho kotla na spaľovanie palivového dreva pre malé objekty (rodinné domy, 
penzióny)

9. 2D model kotla na spaľovanie slamy, vrátane schémy dopravných ciest paliva, vrátane 
inštruktážneho videa názorne vysvetľujúceho princíp funqovania. Minimálna veľkosť 0,7 x 0,7 m

10. 3D model piecky (kachle) na spaľovanie peletiek z biomasy
11. 3D model krbovej vložky s výmenníkom tepla pre možnosť teplovodného vykurovania
12. 3D model krbovej vložky s výmenníkom tepla pre možnosť teplovzdušného vykurovania
13. 3D model malého zariadenia na výrobu peletiek z biomasy

14. 2D model a schéma veľkého zariadenia - výrobnej linky pre výrobu peletiek z biomasy, vrátane 
inštruktážneho videa názorne vysvetľujúceho princíp funqovania. Minimálna veľkosť 0,7 x 0,7 m

15. 3D model štiepkovacieho zariadenia na výrobu štiepky z drevnej biomasy, vrátane inštruktážneho 
videa názorne vysvetľujúceho princíp funqovania.
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Príloha č. 2 Časový a miestny harmonogram predmetu zákazky

Dátum Názov obce Štát Čas zotrvania na mieste

Pondelok Medzilaborce SR 4 hodiny

Stropkov SR 4 hodiny

Utorok Svidník SR 5 hodiny

ýž
de

ň

Streda Kračúnovce SR 4 hodiny

Giraltovce SR 4 hodiny

Štvrtok Kamenná Poruba SR 4 hodiny

Sačurov SR 4 hodiny

Piatok Sečovská Polianka SR 4 hodiny

Parchovany SR 4 hodiny

Pondelok Hencovce SR 4 hodiny

Nižný Hrabovec SR 4 hodiny

Utorok Továrne SR 4 hodiny

*e

£

Sedliská SR 4 hodiny

Streda Brekov SR 4 hodiny

N
Jaseňov SR 4 hodiny

Štvrtok Papín SR 4 hodiny

Udavské SR 4 hodiny

Piatok Kamenica nad Cirochou SR 4 hodiny

Modra nad Cirochou SR 4 hodiny

Pondelok Belá nad Cirochou SR 4 hodiny

Dlhé nad Cirochou SR 4 hodiny

Utorok Stakčín SR 4 hodiny

f

Zemplínske Hámre SR 4 hodiny

Streda Lekárovce SR 4 hodiny

'S
Bežovce SR 4 hodiny

Štvrtok Paviovce nad Uhom SR 4 hodiny

Veľké Kapušany SR 4 hodiny

Piatok Budkovce SR 4 hodiny

Drahňov SR 4 hodiny



4.
 

tý
žd

eň
Pondelok Lastomir SR 4 hodiny

Zalužice SR 4 hodiny
Utorok Nacina Ves SR 4 hodiny

Vinné SR 4 hodiny

Streda Pozdišovce SR 4 hodiny

Trhovište SR 4 hodiny

Štvrtok Moravany SR 4 hodiny

Rakovec nad Ondavou SR 4 hodiny

Piatok Malčice SR 4 hodiny

Hraň SR 4 hodiny

5.
 

tý
žd

eň

Pondelok Novosad SR 4 hodiny

Zemplínske Hradište SR 4 hodiny

Utorok Zemplínska Teplica SR 4 hodiny

Kuzmice SR 4 hodiny

Streda Michaľany SR 4 hodiny

Lastovce SR 4 hodiny

Štvrtok Borša SR 4 hodiny

Somotor SR 4 hodiny

Piatok Kráľovský Ch/mec SR 4 hodiny

Pribeník SR 4 hodiny

6.
 

tý
žd

eň

Pondelok Malé Trakany SR 4 hodiny

Veľké Trakany SR 4 hodiny

Utorok Boťany SR 4 hodiny

Ĺe/es SR 4 hodiny

Streda
,L"' ' "ri 1 " i

Štvrtok

Piatok



Pondelok Veľké Berezné Ukrajina é hodiny

Malé Berezné Ukrajina 4 hodiny

Utorok Kostrina Ukrajina 4 hodiny

'S
Žornava Ukrajina 4 hodiny

vs
'X Streda Stužica Ukrajina 4 hodiny

n ;
Stavne Ukrajina 4 hodiny

Štvrtok Vo/osianka Ukrajina 4 hodiny

Užok Ukrajina 4 hodiny

Piatok Výška Ukrajina 4 hodiny

Ĺjuta Ukrajina 4 hodiny

Pondelok Zabríď Ukrajina 4 hodiny

Čornoholovo Ukrajina 4 hodiny

Utorok Dubriči Ukrajina 4 hodiny

Zaričovo Ukrajina 4 hodiny
•äS
‘X Streda Perečin Ukrajina 4 hodiny

cd
Simer Ukrajina 4 hodiny

Štvrtok Turja Remety Ukrajina 4 hodiny

Turíca Ukrajina 4 hodiny

Piatok Rakova Ukrajina 4 hodiny

Turja Paseka Ukrajina 4 hodiny

Pondelok Poroškovo Ukrajina 4 hodiny

Turja Poľana Ukrajina 4 hodiny

Utorok Turja Bystraja Ukrajina 4 hodiny

“S
Pavlovo Ukrajina 4 hodiny

S"X Streda Poľana Ukrajina 4 hodiny

Qí
Soločin Ukrajina 4 hodiny

Štvrtok Go/ubine Ukrajina 4 hodiny

Svajava Ukrajina 4 hodiny

Piatok Suskovo Ukrajina 4 hodiny

Pasika Ukrajina 4 hodiny

Pondelok Čonagŕevo Ukrajina 4 hodiny

& Koľčino Ukrajina 4 hodiny

<á
’’V

Utorok Iľnica Ukrajina 4 hodiny

Belky Ukrajina 4 hodiny

Streda Iršava Ukrajina 4 hodiny

Ve/ikje Komjati Ukrajina 4 hodiny

Štvrtok Vetikíje Lucky Ukrajina 4 hodiny



Goronda Ukrajina 4 hodiny

Piatok Rakošino Ukrajina 4 hodiny

Seredne Ukrajina 4 hodiny

Pondelok Nižné So/otvyno Ukrajina 4 hodiny

Veiiky Lazy Ukrajina 4 hodiny

Utorok Veiika Dobroň Ukrajina 4 hodiny

‘e
■Si
' i 1--

Čop Ukrajina 4 hodiny

Streda Tijglaš Ukrajina 4 hodiny
-tu

>-5
>N(

Cho/mok Ukrajina 4 hodiny

Štvrtok Tamivci Ukrajina 4 hodiny

Nevicke Ukrajina 4 hodiny

Piatok Kamjania Ukrajina 4 hodiny

Voročovo Ukrajina 4 hodiny


