
ZMLUVA o MoNtToRoVANí n ÚonŽsE FoToVoLTAtcKEJ rlerľnÁnĺĺe

,rFotovoltaické zariadenie - Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu v Malom Slavkove 4,48 kWp"

čl.l.
ZmIuvné strany

Zhotovitel':
Registrované sídlo:
lčo:
DlČ:

tČ opH:
osoba oprávnená konať:
V mene predávajúceho:
Registrovaný:
Vydal:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWlFT kód:
e-mail:
Tel:

(d'alej len,,Predávajúci" )

objednávate!':

Registrované sídlo:
lČo:
DlČ:
tČ opľ:
osoba oprávnená konať
V mene predávajúceho:
Bankové spojenĺe:
Číslo účtu lgRlĺ:
SWlFT kód:

e-mail:
Tel:
Fax:

Ylios GB s.r.o.
Michalská 25, Kežmarok 060 01
47 747 L45
2024085492
sK2024085492
Maroš Groman, konatel' spoločnosti

Maroš Groman
oddiel s.r.o., vložka č.3o436/P
obchodný register okresného súdu Prešov
Ylios GB s'r.o., SLoVENsKÁ sPoR|TEĽŇA a.s.

000000-s0544078s3/0900
sK57 0900 0000 0050 5440 7853
GIBASKBX
sroman(avliossb.sk; vliossb@vliossb.sk
+421.944 684 494, +49/1621708545

a
obec Malý Slavkov, obecný úrad Malý Slavkov - Ladislav oravec,
starosta obce
Gerlachovská 36/52, 060 01 Malý Slavkov
31984 673
zozoTtoLog

Ladislav Oravec, starosta obce
Ladĺslav oravec, starosta obce
UniCredit Bank Kežmarok
sK56 1111 0000 0066 0818 2014
UNCRSKBX
sta rosta @obecma lvslavkov.sk
09L1,540 3L7
0s2/4s22400

(d'alej len ,,objednávatel"' )

(zhotovitel'a objednávatel'súčasne d'alej len ,,Zmluvné strany" )

Zhotovitel'získal odbornú spôsobilosť na vykonóvanie činnosti v odbore monitorovanie a údržbo
elektrických zariadení. objednóvateľ mó zóujem o monitorovanie a údržbu fotovoltaickej elektrórne

d'alej len,,FVE'.



čl.ll.
Zástupca pre veci technické

1. Zhotovitel'poverený riadením prác, monitorovaním a údržbou FVE:

lng. Lukáš Marčišák-t'č. 0948 595 4oo, mail: marcisak@vliosgb.sk

2' Tento uvedený zástupca je oprávnený konať vo veciach technických, aj v veciach súvisiacich
s naplnením, prípadne rozšírením predmetu tejto zmluvy. Pripomienky ku vykonanej práci
musia byť podložené zápisom v zázname vykonaných prác.

čl.ll.
Predmet zmluvy

1. Monitorovanie a analýza čĺnnosti FVE.
2' 1x za rok komplexná fyzická kontrola prvkov FVE: Dc/Ac ochrany, rozvody, striedač,

fotovoltaické pane|y...

čl.lll.
čas plnenia monitorovania a údržby

L' Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnom monitorovaníFVE ].x za mesiac s komplexnou
analýzou dát, pričom výsledok bude pravidelne ].x za mesiac zaslaný objednávatelbvi.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. oĺžka trvania monitorovania je stanovená na 24 mesiacov
od podpísania tejto zmluvy' Plynutie monĺtorovania nastane bez prerušenia d'alších 12
mesiacov, pokial'objednávatel'nebude požadovať ukončenie platnosti zmluvy.

3. Analyzované dáta zašle zhotovitel'objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od začiatku
nového mesiaca.

čl.lv.
Cena monitorovania a údržby

1' Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitel'a, ktorá tvorí neoddelitel'nú
súčasť tejto zmluvy takto:
Monitorovanie a analýza činnosti FVE: 1o,oo EUR vrátane DPH,

2. Akékolvek práce naviac, zmeny, doplnky alebo rozšírenia, ktoré neboli uvedené v kalkuláciĺ
ceny diela musia byť vždy odsúhlasené objednávatelbm. Tento zápis zaväzuje zmluvné strany
k zodpovedajúcej úprave zmluvnej ceny.

čl. v.
Fakturác|a a zálohy

objednávatel'uhradívystavenú faktúru zhotovitelbm najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
mesiaca ako boli práce vykonané.

I



V prípade omeškania zo strany objednávatel'a pri úhrade faktúry, je objednávatel'povinný
zaplatiť zhotovitelbvi úrok z omeškanĺa vo výške o,o5% z neuhradenej sumy za každý deň
omeškania.

čl. vl.
ostatné dojednania

L. Zhotovitel'sa zaväzuje vykonávať odborne monitorovanie a údržbu FVE'
2. Zhotovĺtel'nezodpovedá za vady vzniknuté zásahom tretích osôb, nezodpovedá ani za škody

vzniknuté mechanĺckým poškodením prípadne nesprávnou údržbou a zaobchádzaním
objednávatel'a.

3. Zhotovitel' je povinný odstrániť prípadne ním zavinené škody do 7 pracovných dní. Ak tak
nevykoná, objednávatel'má právo žiadať úhradu nákladov súvisiacich s odstránením škôd.

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať len základe písomných dodatkov. Ak nastanú
u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmĺuvy, je táto
strana povinná ihned'a bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami'
6. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že táto zmluva je prejavom ĺch slobodnej vôle.7. Ktorákolvek zo strán môže jednostranne zmluvu vypovedať vo výpovednej lehote 3 mesiace'

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpoved' doručená druhej zmluvnej strane.

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu a každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom exemplári'

v ľďqn.'$La lhe:l*,aĺa 1 I -10- 2020
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objednávatel'
Zhotovitel'

obec Malý Slavkov _ obecn
Ladislav Oravec, starosta obce
prevádzky
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YLIOS G

Ylios GB s.r,o.
lng. Lukáš Marčišák, vedúci

Bs.
FolovoLTAlcKÉ A

Mlchalská

t4s, tD
oddlelSĺo,

'. Vydeft Obchrngr, olŕ'''ÚdufrcJov
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