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Cenová ponuka  
Číslo ponuky: 626220203  PRVN 
 

DODÁVKA A MONTÁŽ  PRVN  
ODPOČET PRVN 
 
CP PRE BYTOVÝ DOM 
Juhoslovanská 7, Košice  
     

ZADÁVATEĽ:      

Územné bytové družstvo, Košice-Ťahanovce      
Bukureštská 12 
040 13  Košice 
IČO: 00594725 
 

PONUKU PREDKLADÁ: 
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. 
Zvolenská cesta 29 
974 05  Banská Bystrica 
IČO: 31624189 DIČ: 2020456119 
 
PONUKU VYPRACOVAL:  
Hric Štefan 
obchodný manažér pre meraciu a regulačnú techniku 
Pobočka: Južná trieda 74, Košice , 04001, Slovenská republika  
T   +421 905 690 005 
E  hric@enbra.sk  
 
 
Dátum cenovej ponuky:  19.12.2022 
Platnosť cenovej ponuky:  1 mesiac od dátumu CP   
Dodanie od objednania:  dohodou 
Platobné podmienky:   faktúrou so 14 dňovou splatnosťou 
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1. Predmet ponuky 

DODÁVKA A MONTÁŽ POMEROVÝCH ROZDEĽOVAČOV 
VYKUROVACÍCH NÁKLADOV (PRVN) 

 Demontáž pôvodného PRVN 
 Odpočet z pôvodného PRVN 
 Mapovanie vykurovacieho telesa 
 Montáž nového PRVN vrátane pripojovacieho materiálu 
 Aktivácia a uvedenie do prevádzky 
 Kontrolný odpočet 
 Manipulácia spojená s recykláciou 

 

 

2. Použité technológie 
 
Vďaka 30 ročným skúsenostiam a znalostiam v meraní pre Vás spájame špičkové, 
overené komponenty do ucelených a funkčných riešení. 
 

PRVN ENBRA 

 Spoľahlivý produkt najvyššej kvality od nemeckého výrobcu 
 S rádiovým prenosom dát v súlade s požiadavkami legislatívy 
 Presná, dvojsnímačová metóda merania 
 Nevyžaduje žiadnu údržbu ani obsluhu 
 Cyklické zobrazenie údajov na LCD displeji 
 Životnosť prístroja 10 rokov 
 V súlade s normou STN EN 834 
 Mechanická a elektronická plomba proti ovplyvňovaniu 
 Pokročilá autodiagnostika prevádzky 

 
 
 

3. Realizácia zákazky 
Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú v zmysle zmluvy o dielo inak, dodávka 
a montáž sa riadi postupmi Všeobecných podmienok pre dodávku a montáž 
Zákazkového oddelenia ENBRA SLOVAKIA s.r.o.  
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Štandardné postupy: 

Zhotoviteľ zaistí vyvesenie oznámenia o priebehu a termíne montážnych prác v 7-
dňovom predstihu, po dohode/v spolupráci so zástupcom vlastníkov bytového 
domu.  Počíta sa s riadnym termínom a jedným náhradným termínom v prípade 
nesprístupnenia bytu v prvom termíne.   

 

Všetky zrealizované práce budú potvrdené podpisom užívateľa bytu. Firma ENBRA 
SLOVAKIA s.r.o., nesie behom prác zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody a 
BOZP.  

 

Po druhom termíne montáže sa dielo považuje za ukončené. V prípade 
neukončených prác z dôvodu nesprístupnenia bytu, fakturujeme cenu za montáž 
PRVN podľa platného cenníka, plus dopravné náklady a poplatok za službu s 
možnosťou k individuálnemu časovému prispôsobeniu sa vlastníka bytu (15€ bez 
DPH/byt). 

         

Výška jednotkových cien je stanovená za predpokladu dodávky a montáže v rámci 
celého objektu. Výsledná cena je daná celkovým počtom dodaných komponentov a 
prác na základe montážnych protokolov. V cene je zahrnutá aj manipulácia spojená 
s odkupom, alebo recykláciou pôvodných meračov, ktoré zhotoviteľ od vlastníkov 
bytov a NP počas montáže prevezme.  

  

Služby on-line zberu dát z meračov pre následné rozpočítavanie nákladov sa 
realizujú na základe samostatnej zmluvy o dielo.     
   

Z dôvodu zabezpečenia diaľkového odpočtu, objednávateľ súhlasí s umiestnením 
potrebných zariadení  v spoločných priestoroch bytového domu. 

 

4. Cena ponuky 
DODÁVKA a MONTÁŽ PRVN 

Položka Počet 
ks 

Cena bez DPH 
za kus 

€ 

Cena spolu 
bez DPH 

€ 

Cena spolu 
s DPH 

€ 
Dodávka a montáž PRVN Caloric 5.5 
WB 

201 19,95 4 009,95 4 811,94 

Celková suma bez DPH                                4 009,95 € 

DPH 20%    801,99 € 
Celková suma s DPH                             4 811,94 € 
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RÁDIOVÝ ODPOČET PRVN 

Položka Počet 
ks 

Cena bez 
DPH za kus 

Cena spolu 
bez DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Rádiový odpočet PRVN 1 0,50 € 0,50 € 0,60 € 

 
V cene je zahrnutý rádiový odpočet PRVN bez vstupu do bytov vlastníkov a zaslanie 
dát v elektronickej forme. 

 
5. Záručné podmienky 
 
Podmienky záruky sa riadia všeobecnými záručnými podmienkami ENBRA SLOVAKIA 
s.r.o. a podmienkami záruky, ktoré sú uvedené v návodoch na obsluhu k 
produktom. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené násilným poškodením alebo 
na poškodenia, ktoré vznikli vniknutím cudzieho telesa do merača. 
 
Záruka na materiál:  PRVN    5 rokov 
Záruka na práce a ostatný materiál použitý pri realizácii diela je 24 mesiacov od 
termínu odovzdania kompletných zrealizovaných prác. 
 
Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. prehlasuje, že v dôsledku aktuálnej situácie na globálnom trhu 
spojenej s COVID19 a inými nepredvídateľnými skutočnosťami môže dôjsť k dočasným omeškaniam s 
dodávkami resp. k limitovanej dostupnosti kľúčového odborného personálu. Z uvedeného dôvodu 
môže byť jednostranne termín dodania upravený a dodávka odložená, alebo plnená čiastočne. 
Zároveň v prípade zmeny ceny tovarov u výrobcu si naša spoločnosť vyhradzuje právo na úpravu 
ceny. 
 
 

6. Následné služby, starostlivosť a servis 
 
POPREDAJNÁ STAROSTLIVOSŤ A SERVIS 
Meníte vykurovacie teleso? Potrebujete vykonať premontáž PRVN? Kontaktujte nás. 
Zabezpečíme výjazd technika a postaráme sa, aby evidencia bola doručená Vášmu 
rozúčtovateľovi. Objednávka servisného výjazdu: www.objednavka.enbra.sk 
Prosíme vybrať z menu správny typ úkonu, pre efektívnejšie spracovanie 
požiadaviek v systéme. 
 
PORADENSTVO PRE OBLASŤ MERANIA A ROZPOČÍTAVANIA 
Navrhnúť správne komponenty pre meranie tepla a vody je základ pre následné 
spravodlivé rozpočítavanie. Naši odborníci Vám radi pomôžu a poradia. 
 
SLUŽBY AUTORIZOVANÉHO METROLOGICKĚHO PRACOVISKA 

ENBRA SLOVAKIA s.r.o. vlastní a prevádzkuje autorizované 
metrologické pracoviská pre kalibráciu a overovanie presnosti 
vodomerov, prietokomerov a členov meračov tepla. Šetrite 
prírodu pre budúcnosť našich detí. 
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Nevyhadzujte! Dajte Vašim vodomerom a meračom tepla druhú šancu. Vykonáme 
servis, vyčistíme, overíme a vrátime ich do života s garanciou rovnakej záruky a ešte 
vyššej presnosti a spoľahlivosti ako pri nových. 
 
HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SÚSTAV ÚK A TV 
Minimálne raz za 5 rokov sa odporúča vykonať kontrolu stavu hydraulického 
vyregulovania. Nefunkčné vyregulovanie sústavy ÚK a TV spôsobuje radu problémov 
v prevádzke. Hluk, nedokurovanie, prekurovanie, dlhé odpúšťanie vody a rada 
ďalších problémov má za následok zníženie Vášho komfortu a vyššie účty za energie. 
Naši odborníci Vám radi pomôžu a poradia ako znížiť Vaše náklady za teplo a vodu. 
 
HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SÚSTAV ÚK PO ZATEPLENÍ 
Obzvlášť pri tak výraznej zmene teplo technických vlastností objektu ako je jeho 
zateplenie, je dôležité jeho hydraulické preregulovanie. Ak ste Váš bytový dom 
zateplili, ale tento krok ste nevykonali, možno to je ten dôvod, že očakávané úspory 
sa nedostavili. Neváhajte nás kontaktovať. 
 
KONTROLA A DIAGNOSTIKA DODÁVKY TEPLA A TEPLEJ VODY 
Chcete si byť istý, že Váš dodávateľ Vám dodáva teplo a vodu v dohodnutom čase a 
v dohodnutej kvalite? Máte problémy s dodávkou tepla a teplej vody? Chcete 
odhaliť v čom je problém a nájsť riešenie? Diagnostika dodávky tepla a teplej vody 
meraním je jediný spôsob ako s istotou identifikovať problém a zvoliť správne 
riešenie. 
 
ANALÝZA SPRAVODLIVOSTI ROZPOČÍTAVANIA NÁKLADOV A NÁVRH 
OPTIMÁLNEHO POMERU ZÁKLADNEJ A SPOTREBNEJ ZLOŽKY PRI 
ROZPOČÍTAVANÍ TEPLA 
Šetríte a aj napriek tomu platíte za teplo a vodu mnohonásobne viac ako Váš sused? 
Dôvodom môže byť nesprávna uplatňovaná metodika rozpočítavania nákladov. 
Urobíme analýzu spravodlivosti Vášho rozpočítavania nákladov a navrhneme 
spravodlivé riešenie. Kontaktná osoba: Jana Morháčová, morhacova@enbra.sk. 
 

Spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s.r.o. je zakladajúcim 
členom asociácie ARTAV Slovensko  (Asociácia 
rozpočítavateľov tepla a vody Slovensko),  ktorej 
cieľom je spravodlivé rozpočítanie nákladov  za 
dodávky tepla, teplej a studenej vody. 

Našim klientom poskytujeme vysoko profesionálne a kvalifikované služby v oblasti 
rozpočítania nákladov za spotrebované teplo. Sme flexibilní, inovatívni, ,,kráčame 
s dobou´´, vďaka čomu dokážeme našim klientom pomáhať  a predkladať riešenia 
odborne, rýchlo a efektívne. 

7. Poďakovanie 
Ďakujeme za možnosť spracovania uvedenej ponuky. Sme pripravení byť Vám 
nápomocní pri konzultácií a hľadaní najefektívnejšieho riešenia. Rovnako sme 
pripravení vykonať pre Vás kvalitnú dodávku diela k Vašej plnej spokojnosti. 


