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čl. III.

Úvodné ustanovenie 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania. Verejné 
obstarávanie 
sa uskutočnilo podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 Smernice mesta Šaľa o 
verejnom obstarávaní v platnom znení. 

čl. IV.

Predmet plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Družstevná v 
Šali" za podmienok stanovených v tejto zmluve, v súlade so súťažnou ponukou a protokolárne 
ich odovzdať objednávateľovi v stanovenom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené 
dielo, práce zhotovené bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa 
článku VI. tejto zmluvy. 

4.2 Práce sa odovzdajú po predchádzajúcej kontrole zabudovaných materiálov zo strany 
objednávateľa. Zabudované materiály a výrobky budú 1. akosti a budú doložené certifikátom 
kvality. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v zmysle rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. l tejto zmluvy o dielo. 

čl. v.

Čas plnenia 

5.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska/pracoviska sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní 
po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

5.2 Začatie stavebných prác sa uskutoční najneskôr do 2 dní od odovzdania staveniska/pracoviska. 
5.3 Termín odovzdania predmetu plnenia - do 12 týždňov od odovzdania staveniska. Prevzatie 

prác sa potvrdí a uvedie v „Protokole o prevzatí a odovzdaní prác". V prípade, ak dielo 
vykazuje vady a/alebo nedorobky objednávateľ nie je povinný predmet plnenia prevziať. V 
prípade, ak ho napriek uvedenému objednávateľ prevezme, zhotoviteľ sa zaväzuje v 
„Protokole o prevzatí a odovzdaní prác" určiť záväzné termíny na odstránenie prípadných vád 
a nedorobkov. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia 
všetkých vád a nedorobkov podľa čl. IX. bodu 9.1 tejto zmluvy. 

čl. VI.

Cena 

6.1 Celková cena bez DPH za predmet plnenia uvedený v čl. IV. tejto zmluvy je výsledkom 
verejného obstarávania a predstavuje sumu vo výške 74.773,40 EUR bez DPH. 

6.2 DPH 20 % za stavebné práce podľa čl. IV. je 14.954,69 EUR 
6.3 Celková cena s DPH za predmet plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy je 89.728,09 EUR 

slovom: osemdesiatdeväťtisícsedemstodvadsaťosem EUR, deväť centov. 
6.4 Dohodnutá zmluvná cena vrátane jednotkových cien bola určená na základe záväzného 

rozpočtu (Príloha č. 1) a súťažných podkladov, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. Z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a je záväzná.

6.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou 












