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Zmluva o dodaní tovaľov s montážou
evid en čn é číslo obj edn ávateloa.. ...!.(/ z o z o

evidenčné číslo dodávateloa:
uzatvorená podl'a ust. $ 269 a nasl. ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník

v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej len ,,zmluva")

čl. I.
Zmhl.vĺé stľany

1.1 objednávatel'
Štatutámy orgán:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
TBAN:
Telefón:
E-mail :

(ďalej len,,objednávateľ'i)

Mesto Šal'a
Mgľ. Jozef Belický, primátoľ mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Tľojice 7,927 15 Šaľa
00 306 185
2021024049
Slovenská spoľiteľňa a. s.
sK82 0900 0000 00st 2430 6282
031770s98r-4
mesto@sala.sk

1.2 Dodávatel': newface, s.ľ.o.
Sídlo dodávateľa: Račianska 888,831 002 Bratislava
Zastípený: Dalibor Lenžrt
lČo: 46 098 488
IČ pre DPH: 1K2O2323I980
DIC: 2023231980
Bankové spojenie: Čsog
Číslo účtu: 401333523817500
IBAN: SK5675000000004013335238
Tel./mobil: 0905943144
E-mail: info@timbeľmax.sk
Zapísaný v obchom registri okľesného súdu Bratislava I oddiel Sľo pod č 109045lB
(ďalej len,,dodávatel"')
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné stľanyoo)'

čl. il.
Úvodné ustanovenie

2.l Táto zmluva sa uzatvéra na základe ýsledku veľejného obstaľávania v zmysle zákona
č.34312015 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o veľejnom obstarávani") - zákazky s nízkou
hodnotoupodľa $ l17.

čI. uI.
Pľedmet plnenia

3. 1 Pľedmetom plnenia zákazky na dodanie nového povrchu timbeľmax ExoTIC s montážou
a opľavu dľeveného vsfupu do budovy kaštieľa v Šali, o výmere 24 m2,tak aby vyhovoval
všetk;ým platnym predpisom.
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Súčasťou dodania bude aj:
- demontáž existujúceho starého poškodeného dľeveného povrchu/podlahy
- ošetrenie existujúcej nosnej konštrukcie
- montéž hliníkovej konštrukcie podlahy
- montáŽ novej podlahy vstupu - timbermax EXOTIC farba IPE vrátane líšt (podlaha

je vhodná do exteriéru, vyhovuje podmienkam pľotišmykovosti)
všetky klipy, skrutky, tesniace gumy (podl'a potreby)
ukončovacie pľoťrly

3.2 Dodávateľ pľehlasuje, že táto zmluva je v súlade spodmienkami určenými vo výzve na
pľedloženie cenovej ponuky odoslanej objednávateľom dňa |.7 '2020, v súlade
s výkresom z projektovej dokumentácie z pôvodnej realizácie vstupu do kaštiel'a a jeho

uŽívateľskými chaľakteristikami _ nosnosť, pľotišmykovosť atď. a v súlade s cenovou
ponukou Dodávateľ a č:. 026 l 09 12020 zo dňa 25 .9 .2020.

3.3 Dodávateľ dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Že predmet dodania je v jeho výlučnom
vlastníctve a nie je zaťažený právom tľetej osoby.

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodať včas a riadne predmet plnenia objednávateľovi
a objednávatel' sa zavilzuje predmet zmluvy od dodávateľaprevziať azaplatiť dohodnutu
zmluvnú cenu v celom rozsahu za platobĺých podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto
zmluvy.

čl.Iv.
Teľmín, spôsob a miesto dodania

4.1 Dodávateľ uskutoční plnenie predmetu zmluvy riadne a včas v celom rozsahu v termíne
do 35 dní od účinnosti tejto zmluvy.

4.2 Termín vykonania zákazky sa predlžuje len o dobu, po ktoľú trvali prekáŽky spôsobené
zásahom vyššej moci (ods. 4.3. tejto zmluvy), pokial' dodávateľ bez zbytočného odkladu
po ich vzniku informuje objednávateľa o ich existencii a doloží aj potrebné dôkazy
o existencii' povahe a tľvaní týchto pľekáŽok, pričom dodávatel' je povinný vykonať
všetky opatrenia na minimalizáciu času, po ktoľý by mu takéto prekážky bránili vo
vykonávani zákazky.

4.3 Za pľekáŽku spôsobenú zásahom vyššej moci sa povaŽuje prekáňka, ktorá nastala
nezávisle od vôle dodávateľa a bráni mu v splnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto

zmluvy' ato za predpokladu, Že nie je moŽné rozumne pľedpokladať, že by
dodávateľ túto prekáŽku alebo jej následky odvľátil alebo pľekonal a že by v čase

uzavretia tejto zmluvy vznik takejto prekúky predvídal. Za zásah vyššej moci sa

nepovažuje zmena ekonomických pomerov ktorejkol'vek zmluvnej strany alebo jej

zmluvných partnerov. Povetemostné vplyvy sa povaŽujú za zásah vyššej moci len v
pľípade extrémneho počasia, ktoľé je neobvyklé na dané ročné obdobie.

4.4 Dodávateľ je bez meškania povinný vždy písomne (e-mailom) a zátoveň z časových
dôvodov aj ústne, resp. telefonicky informovať objednávateľa o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťaŽuje vykonávanie zákazky, ľesp. jej časti a ktorej
dôsledkom jelbude predĺŽenie lehoty na odovzdanie zákazky podľa ods.4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinný objednávateľa zároveň inťormovat' o príčinách takýchto udalostí,
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ako aj o predpokladanej oĺzt<e ich trvania a eventuálnom spôsobe nápľavy.
Ak dôjde k časovému zdržaniu prác na vykonávani zákazky, resp. jej časti, je dodávateľ
povinný preukázať, Že toto zdržanie nastalo práve v dôsledku tvrdených
okolností.

4.5 Dohodnutým miestom dodania pľedmetu plnenia je ul. P. PázmaŤla, vstup do kaštieľa,
Šal'a, parcelné číslo 4l3,Lvl, k. ú. Šaľa, Nitľiansky kľaj.

4.6 Prevzatie predmetu plnenia sa potvrdí a uvedie v ,,Pľotokole o pľevzatí a odovzdaní
pľedmetu plneniď'. Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude obsahovať najmä:
a) pľesné označenie dodávaného tovaru s montiĺžou,
b) dátum, čas a miesto odovzdania tovaru,
c) prehlásenie dodávateľa, Že predmet plnenia je v súlade s touto zmluvou, aže je

spôsobilé naužÍvanie.
d) označenie osôb, ktoré pľedmet plnenia odovzdávajú a ktoré predmet plnenia

pľeberajú uvedením ich mena' funkcie apreukázania oprávnenosti
odovzdanie l pr ev zatie vykonať,

e) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaru a dokumentáciu k nemu (vrátane
príslušenstva),

f) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb, vľátane dátumu odovzdania
a prevzatia celého predmetu plnenia.

Pľotokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom
pre kaŽdú zmluvnú Stľanu.

4.7 Poveľená osoba za objednávateľa má právo prezrieť tovar a preveriť jeho stav vizuálnou
kontrolou, vľátane príslušenstva avýbavy, zároveĺl má právo preveriť, či zodpovedá
zmluve a špecifikácii uvedenej ods. 3.1 tejto zmluvy. Uvedené právo kontroly však
nezbavuje dodávatel'a zodpovednosti za riadne a včasné dodanie tovaľu. V pľípade
zjavných nedostatkov má právo objednávateľ poŽadovat'ich okamŽité odstránenie (do 48
hodín). Pokiaľ objednávatel' zistí' že odovzdávaný tovar nezodpovedá špecifikácii v
zmysle tejto zmluvy, podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo tovaľ bude
odovzdávaný bez poŽadovaných dokladov, je objednávateľ oprávnený neprevziat' tovaľ
a dohodnúť s dodávateľom náhradný termín jeho odovzdania, pričom termín dodania
celého predmetu zmluvy musí byt' dodržaný.

4.8 Dodávateľ vyrozumie objednávateľa o odovzdaní pľedmetu plnenia najneskôr 1 deň
vopred. Dodávateľ je povinný objednávateľovi záľoveň pľi odovzdaní predmetu plnenia
odovzdat' ceľtif,rkáty na dodávané pľodukty.

4.9 Jednotlivé produkty budú odovzdané objednávateľovi v riadnom technickom stave
a spôsobilé na uŽívanie.

4.l0Poverenou osobou objednávateľa na potvľdenie dodania pľedmetu plnenia zmluvy je Ing.
Fľantišek Čibrik, vedúci oddelenia stratégie a komunálných činnosií, MsÚ.

čl. v.
Cena

5.l Celková cena Za predmet plnenia podľa č1. [II. vľátane dopravy na miesto určenia je
výsledkom veľejného obstarávania stanovená ako pevná cena vo výške

Celková cena bez DPH 4 3l9,9l EUR
20 Yo sadzba DPH a výška DPH 863'98 EUR
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Cena spolu s DPH 5 183,89 EUR
Slovom: pättisícstoosemdesiattri EUR, osemdesiatdeväť centov.

Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných stľán podľa zákona č.18/1996Z.z.
o cenách v zneĺí neskoľších pľedpisov a vyhlášky č.8711996 Z. z.' ktorou sa vykonáva
zákon č.1811996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov a povaŽuje Sa Za
maximálnu pevnú cenu platnú počas celej doby vykonávania pľedmetu zákazky.

5'2 PoloŽkovitý rozpočet predmetu plnenia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy

čl. vI.
Platobné podmienky

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie poskytnutej občianskym združením
JUVAMEN v zmysle zmluvy o poskytnutí finančných pľostriedkov (gľantová zmluva)
43612020 zo dťla lI.9.2020 a z vlastných zdrojov mesta Šaľa. Zmluva je zverejnená na:
https://sala. slďdatďesam/ico/fl 3 17 4-I .pdf .

6.2 obj edn áv ateľ sa zav äzuje cenu pľedmetu plnenia zaplatiť nasledovne :

a) 1. platba vo výške 60 Yo zcelkovej ceny s DPH uvedenej v ods 5.l tejto zmluvy na
zák|ade zálohovej faktúry vystavenej dodávateľom po nadobudnutí účinnosti tejto
zmluvy. Zálohová faktúľa je splatná do 10 dní od jej doručenia,

b) 2. platba - vo výške 40oÁ zcelkovej ceny s DPH uvedenej v ods 5.1 tejto zmluvy na
zéklade konečnej faktúry na I00%o z celkovej ceny s DPH uvedenej v ods 5.l tejto
zmluvy, ktorou sa zúčtuje vyplatená záloha vo qiške 60 % celkovej ceny s DPH
azaplatí sa zostatok 40 % z celkovej ceny s DPH uvedenej v ods 5.l. Táto faktúra
vystavená dodávateľom bude splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Dodávateľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru najskôr v deň
prevzatia predmetu plnenia bezvád a nedoľobkov.

6.3 Faktúľy okrem náleŽitostí v zmysle platných účtovných a daňových predpisov budú
obsahovať aj infoľmáciu: ,,spolufinancované v zmysle zmluvy o poskytnutí ťrnančných
prostľiedkov ( grantovázm|uva) 43612020 - občianske združenie JUVAMEN.

6.4 Predmet plnenia sa stáva majetkom objednávateľa dňom uhĺadenia jeho kúpnej ceny
uľčenej v ods. 5.1 článku V. tejto zmluvy.

6.5 Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa okamihom
prevzatia pľedmetu plnenia' jeho príslušenstva alebo súčasti uskutočnených bez váď
a nedorobkov.

6.6 Prílohou faktúry budú certifikáty na dodané produkty podľa ods. 4'8 článku IV. tejto
zmluvy, fotodokumentácia, pľotokol o prevzati a odovzdaní pľedmetu plnenia podľa
ods. 4.6 článku IV. tejto zmluvy, návod na údrŽbu.

čl. Vil.
Zodpovednost'za vady, záruka za akost' a záručný servis

7.1 Dodávatel' zodpovedá za pľedmet plnenia podľa všeobecne záväzných platných
právnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stľánke jeho úplnosti, spôsobilosti na
uživanie v záručnej dobe 10 rokov na obklad Timbermax (podľa záručných podmienok -

q
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verejne prístupný priestor) a 60 mesiacov na montáž. Zaručnádoba začne plynúť odo dňa
protokolĺíľneho prevzatia pľedmetu plnenia bez vád a nedorobkov objednávateľom.

7.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný pľedmet plnenia bude bez vád, a nedoľobkov a v dobe
jeho pľevzatia objednávateľom apo dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobilý na
uŽívanie.

čl. VIII.
Zmluvné sankcie

8.1 V prípade nedodania predmetu plnenia v teľmíne podľa ods. 4.l tejto zmluvy dodávateľ
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške O'02 yo z celkovej ceny podľa oaš. s.t tejto zmluvy, za
kaŽdý aj začatý kalendárny deň omeškania'

8.2 V prípade preukázatelhého zistenia, Že technická špeciťrkácia pľedmetu plnenia v zmysle
tejto zmluvy a veľejného obstarávania nie je splnená, dodávatel' zaplatí objednávateŕovi
zmluvnú pokutu 500,- EUR za každi nedodrŽanú poŽiadavku tecľrnict<ej špecifikácie
predmetu plnenia. Takéto nedodľŽanie technickej špecifikácie je súčasne podstatným
porušením tejto zmluvy.

8.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty a úľokov z omeškania nezbavuje zmluvné stľany
zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorú je možné vymáhať samostatne.

čl. Ix
Ukončenie zmluvy

9.1 Predčasné ukončenie zmluvného vďahu založeného touto zmluvou je moŽne uskutočniť
po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných stľán.

9'2 Predčasné ukončenie zmluvného vďahu založeného touto zmluvou je možne uskutočniť
aj odstúpením od tejto zmluvy každou zo zmluvných stľán, á to za podmienokstanovených ust. $ 344 a nasl. obchodného zákonníka. odstúpenie od zmluvy
je opľávnená strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej stľane bez zbytočnéhá
dokladu po tom, čo nastala skutočnost' zakladajilcá;e.j nárok na oástúpenie
od zmluvy.

9.3 objednávateľ ako aj dodávateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, Že sa druhá
zmluvná strana dostane s plnením svojej zmluvnej povinnosti do omeškania, a túto
povinnosť nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote.

9.4 Predčasné ukončenie zmluvného vzt'ahu založeného touto zmluvou je zároveťt
kedykoľvek moŽné ukončiť zo strany objednávateľa aj písomnou výpoveďou doručenoudodávateľovi s tým, Že výpovedná doba v takomto pľípade je jednomesačná a
začne plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiäci, v ktorom bola
výpoveď dodávatel'ovi doručená.

9.5 Po pľedčasnom ukončení tejto zmluvy je dodávateľ v spolupľáci s objednávateľom
povinný vyhotoviť finančné vyspoľiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, ktoľé sastanoví vo výške týchvzájomných záväzkov a pohl'adávok, ktoré zmluvné
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stľany voči sebe majú. Práce na zákazke vykonané ku dňu skončenia tejto zmluvy sa
vyúčtujú podľa cien uvedených v čl. V ods. 5.2 v preukázateľnomrozsahu.

čt. x
Záverečné ustanovenia

10.l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu opľávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

I0.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť podl'a ustanovenia $ 47a ods. 1 zái<ona č. 4Ol1964 Zb.
občiansky zákonník v zneni neskorších pľedpisov aŽ dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto zmluvu v zmysle $ 5a zákona
č.2lll2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskoľších pľedpisov objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle objednávatel'a.

10.3 Dodávateľ súhlasí s vykonaním kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodaním
predmetu plnenia kedykol'vek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskýnutí
ťrnančného príspevku a to oprávnenými osobami poskýovatel'a finančného pľíspevku
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Dodávateľ súhlasí s poskytnutím a
zverejnením výsledkov realizovaneho projektu za účelom pľezentácie občianskeho
združenia JUVAMEN.

|0.4 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov
v súlade s naľiadením GDPR a zákonom o ochľane osobných údajov, v rozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe riadnu
identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto
zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na
základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

10.5 Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä obchodným zákonníkom.

10.6 V pľípade, ak pľi ľiešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stľanami, každá
strana má právo sa obrátiť na súd.

10.7 Meniť alebo doplňovat'obsah tejto zmluvy je možné len foľmou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán.

10.8 Táto zmluvaje vyhotovená v 4 ľovnopisoch' každý znich má platnosť oľiginálu. Tľi
ľovnopisy zmluvy dostane objednávateľ a jeden dodávateľ.
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Pľíloha:

1. Cenovákalkulácia

V Bratislave dňa 9.10.2020 V Šaľ dňa 9.lo-zo2o

Dodávateľ:
newface s.r.o.

objednávateľ:
Mesto Šďa

(

Lenárt J
Konateľ

7

mesta
Belický



Príloha č. l Cenová kalkulácia
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