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uzavretáVZmyslesr;ô'ľ;u,ľ:ľ-ľľ::iäi!;1',ľH:?.i:!l!,'!Í:::,kavzneníneskorších
predpisov

čl. l.
Zmluvné strany

1.1 objednávatel':
Sídlo:
štatutárny orgán:
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych:

Tech nických

Email:
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'a lej len,,objednávatel"')

Mesto šah
Námestie Svätej Trojic e č.7,927 15 šal'a
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

lng. Jana Nitrayová,
prednostka MsÚ šal'a prednosta@sala'sk
Jaroslav Rácz, správca KD šaľa, rácz@sala.sk
lng' Elena Matajsová, referát investičných činností, MsÚ,
mataisova @sala.sk
mesto@sala.sk
0030618s
202L024049
Slovenská sporitel'ňa, a. s.

sK08 0900 0000 00s1 44s7 4794

1.2 Dodávatel': KlNoEXPoRT s.r.o
Sídlo: Korytná 382,687 52 Korytná, Česká republika
Zastúpený: Josef Vojtek, jednatel
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych: Josef Vojtek, sales@kinoexport.cz
- Technických: Michal Rožek, konstrukce3d@kinoexport.cz
Email: sales@ kinoexport.cz
tČo: 25315943
DlČ: cZ253I5943 / SK4o2o13833L
tČ opH: sK4o2o138331
Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka: Masarykovo nám. ].38, 688 01

Uherský Brod
Číslo účtu: 35-73232oo247/oLoo
IBAN: CZ83OLOOOO0O35I3232OO247
Zapísaný v: oR KS Brno, oddiel C, Vložka č': 24108
(d'a lej len,,Dodávatel"')
(objednávatel' a Dodávatel' d'alej spoločne aj ako,,zmluvné strany")

čl. lI.
Úvodné ustanovenia

2.1 Táto zmluva (d'alej len ,,zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania ,,Kultúrny dom
šaľa - rekonštrukcia a modernizácia" časti 2 zákazky: Nové sedačky do kinosály." (dodanie
tovarov s montážou), v zmysle zákona č' 343/20L5Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektoryich zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o verejnom
obstarávaní"). objednávateľ na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného
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obstarávania - podlimitná zákazka bez použitia elektronĺckého trhoviska podl'a s ].]'2 a nasl
zákona o verejnom obstarávaní členená na dve časti.

2'2 Základným účelom tejto zmluvy kúpa, dodanie a montáž 256 ks čalúnených sedačiek podl'a

špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch do kinosály Kultúrneho domu šal'a (d'alej len ,,KD
Šal'a") podl'a podmienok špecifikovaných v tejto zmluve s dohodnutým rozsahom financovania z
prostriedkov Audiovizuálneho fondu (d'alej aj len ako ,,AVF') a z vlastných zdrojov objednávatel'a
na základe zmluvy o poskytnutí dotácie a pôžičky, ktorá bude uzatvorená medzi objednávatelbm
a AVF na základe rozhodnutia zo dňa 30'5'20L9 o poskytnutí finančných prostriedkov
z Audiovizuálneho fondu na základe výzvy č. 4/2oI9 v podprograme 4.3. modernizácia vybavenia
digitalizovaných kín na projekt s názvom ,,Modernizácia kinosály 2oL9 - Kino DK šal'a", žiadosť
s kódom 6396199679 zo dňa 25.3.2ot9' Dotácia AVF bola schválená vo výške 37.000 EUR,
predstavuje pomoc ,,de minimis" a je vsúlade s nariadením Komisie (EÚ) č. L4O7l2ol3 z18'
decembra 2019 o uplatňovaníčlánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de
minimis (Úv ĺÚ L352, 24'12.2013)

2.3 Dodávatel'prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami financovania predmetu plnenia zo strany
objednávatel'a. Vzor zmluvy je zverejnený tu:
http://www.avf.sk/Libraries/Na stiahnutie k zmluve/Vzor zmluva podprogram 4 3.sflb.ashx .

2.4 v zmysle uvedených skutočností sa zmluvné strany výslovne dohodli na uzatvorenítejto zmluvy

č!. ll!.
Predmet zmluvy

3.]. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávatel'a spočívajúci v dodanía montáži 256 ks čalúnených
kinosedačiek v KD šal'a (d'alej aj ako ,,tovar") a poskytnutí súvisiacich služieb s ich dodaním
v rozsahu dovozu na určené miesto a jeho montáž na mieste určenia v zmysle čl' lV' ods. 4'1' tejto
zmluvy.

3.2 Dodané sedačky musia spĺňať technickú špecifikáciu definovanú ako minĺmálne požadované
parametre podl'a prílohy č. 1 tejto zmluvy. (Poznámka: Vo výkresovej dokumentácii uvádzané
vibračné sedačky budú dodávané ako riadne sedačky podlä špecifikácie sedačiek')

3.3 Súčasťoudodávkytovarovbudúajtechnickélistydodanýchtovarov,popisavyobrazenietovarov
s deklarovanými parametrami podl'a minimálnych poŽiadaviek, certifikáty a atesty zabudovaných
materiálov, návod na ošetrovanie látok, čistenie a údržbu a pod. vslovenskom jazyku, akceptujú

,sá 
dokumenty prípadne v českom jazyku'

3.4 Dodávatel'prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami realizácie rekonštrukcie budovy kultúrneho
domu, v ktorej sa kinosála nachádza, jeho exteriéru a interiéru, ktoré sú predmetom rovnakého
verejného obstarávania, avšak v časti 1 delenej zákazky a sú mu známe podmienky realizácie,
zároveň prehlasuje, že si je vedomý nutnosti súčinnosti s realizátorom stavebnej časti zákazky
a časovej následnosti vykonávaných činností pri rekonštrukcii, po ktorých bude nasledovať ním
realizovaná dodávka a montáž sedačiek. Dodávateľd'alej prehlasuje, že je sivedomý, že demontáŽ
starých sedačiek a vybudovanie nového stupňovania ako aj ostatné stavebné práce v kinosále
zabezpečívíťazný uchádzač časti 1 zákazky, s ktoni m verejný obstarávateľ podpíše zmluvy o dielo
na realĺzáciu stavebných prác v exteriéri a interiéri KD šaľa. Dodanie sedačiek sa uskutoční po
ukončení stavebných prác realizovaných v kĺnosále, pričom stavebné práce v ostatných častiach
budovy ešte môžu pokračovať'
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3.5 Dodávatel'touto zmluvou predáva objednávatelbvi tovar popísaný a špecifikovaný včl. lll. ods.
3'1 aŽ3'4 tejto zm|uvy v celosti za cenu podl'a čl. V. tejto zmluvy a objednávatel'tovar v rovnakom
rozsahu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok
Dodávatel'a dodávaný tovar na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť dopraviť na miesto
plnenia podl'a čl. lV ods. ods. 4.1tejto zmluvy a vykonať jeho montáž'

3.6 Neoddelitel'nou súčasťou tovaru sú všetky potrebné doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar
podl'a tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na jeho riadne užívanie a preukazujúce splnenie podmienok
všetkých príslušných noriem'

3.8 Dodávatel' prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom predmetu plnenia tejto
zmluvy, že sú mu známe obsahové a technické podmienky, a že vykonal miestnu obhliadku miesta
dodania a montáže, získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spľacovanie ponuky a

overĺl si špecifické podmienky súvisiace s dodávaným tovarom s montážou priamo na mieste
dodania. Disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami
a potrebnými odbornými znalost'ami na kvalitné včasné a bezproblémové plnenie tejto zmluvy'

3.9 Dodávateľsa zaväzuje dodať riadne a včas tovar objednávatelbvi a previesť na neho vlastnícke
právo k tovaru a objednávatel'sa zaväzuje tovar od Dodávatel'a prevziať a včas zaplatiť cenu podl'a

čl. V. tejto zmluvy.

3.10 Dodávateľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávatel'a, bol oboznámený s jeho
požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet plnenia tejto zmluvy bude realizovať s odbornou
starostlivosťou podlä dohodnutého rozsahu prostredníctvom odborne spôsobilých zamestnancov
pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov a STN.

3.].1Dodávatel'zabezpečí počas realizácie predmetu zákazky denné upratanie pracoviska. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti môže objednávatel' na náklady dodávatel'a zabezpečiť poriadok
a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

3.L2Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tovar podl'a tejto zmluvy, ako aj miesto dodania sú
špecifikované dostatočne jasne a určito v súlade s podkladmi pre verejné obstarávanie
a z uvedeného dôvodu sa toto zaväzujú v budúcnosti nerozporovať.

čl.lV.
Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy

4.]. úiestom dodania a montáže tovarov podľa tejto zmluvy je kinosála Kultúrneho domu šaľa, ul.
'sNP, 927 01 Šal'a (objekt sa nachádza na pozemkoch register "C'' parc. č. 275212 a 2752/t
zastavané plochy a nádvoria, kat' územie Šalä zapísaných na LV 1vo výlučnom vlastníctve mesta
Šal'a. Jestvujúci objekt kultúrneho domu má súp. č. 955).

4'2 Dodávatel' berie na vedomie, že miesto dodania a montáže tovarov sa nachádza vo verejnej
budove, v ktoré budú prebiehať rekonštrukčné práce na exteriéri aj interiéri. Vstup na stavenisko
si dohodne s dodávateľom stavebných prác.

4.3 Dodávatel'vyhlasuje, že vykoná všetky potľebné opatrenia na zabezpečenie bezpečného, dodania,
montáže a inštalácie tovarov, zamedzí prípadným škodám na v čase dodania sedačiek už
zrekonštruovaných priestoroch KD šaľa, predovšetkým kinosály a za týmto účelom uzatvorí
poistnú zmluvu na zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám prĺ výkone podnikania resp.
ekvivalent minimálne vo výške zmluvnej ceny s DPH uvedenej v čl. V, ods. 5.]. tejto zmluvy.
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4.4 Dodávatel'sa zaväzuje dodať objednávatelbvi kompletný tovar podl'a čl. lll. tejto zmluvy vrátane
príslušných dokladov v súlade s požiadavkou objednávatel'a a vykonať jeho dodanie a montáž na

mieste určenom objed návatelbm.

4.5 Dopravu jednotlivých prvkov tovaru podl'a tejto zmluvy na miesto určené objednávatelbm
zabezpečuje Dodávatel' na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť pri dodržaní odbornej
starostlivosti. Dodávatel' je povinný dodať tovar a vykonať jeho montáž v lehote do
2 mesiacov od emailovejvýzvy objednávatel'a v závislosti od napredovania stavebných prác, ktoré
sa budú realizovať v lehote 10 mesiacov' o vykonanej montáži je dodávatel' povinný viesť
montážny denník.

4.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odovzdanie a prevzatie tovaru podl'a čl. lll' tejto zmluvy
vykonajú formou písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu po jeho riadnom dodaní
a namontovaní zo strany Dodávatel'a v mieste dodania. V danom protokole objednávatel'
odsúhlasí, že tovar podl'a tejto zmluvy preberá, resp' uvedie, že tovar podl'a tejto zmluvy preberá
s námietkami (uvedie námietky), alebo nepreberá (uvedie dôvody neprevzatia) a oprávnení
zástupcovia zmluvných strán dohodnú náhradný termín odovzdania a prevzatia.

4.7 Dodávatel' je povinný bezodkladne po vykonaní montáže tovaru a ukončenívšetkých súvisiacich
úkonov písomne vyzvať objednávatel'a na prevzatie tovaru. Zmluvné strany následne dohodnú
termín vykonania osobnej prehliadky tovaru, na ktorej poverený zástupca objednávatel'a vykoná
kontrolu tovaru pred jeho odovzdaním a prevzatím, najmä či bol tovar riadne dodaný, či

nevykazuje zjavné vady a či spíňa všetky podmienky vymienené zmluvnými stranami V tejto
zmluve.

4.8 objednávatel'má právo odmietnuť prevzatie tovaru podl'a tejto zmluvy od Dodávateľa v prípade,
ak tovar nie je dodaný v súlade s predloženou súťažnou ponukou Dodávatel'a a/alebo
podmienkami výzvy č. 4/2oL9 Audiovizuálneho fondu a zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov AVF a/alebo vykazuje zjavné vady, ktoré znemožňujú jeho riadne a bezproblémové
užívanie a/alebo Dodávatel'spolu s tovarom neodovzdalobjednávatelbvi príslušné doklady.

4.9 objednávatel' je povinný riadne dodaný tovar podľa tejto zmluvy od Dodávateľa uvedeným
spôsobom prevziať a zaplatiť Dodávatelbvi cenu podl'a čl. V. tejto zmluvy.

4.Io objednávateľje oprávnený uskutočňovať počas dodávky a montáže tovaru podľa tejto zmluvy
kontrolu kvality dodávaného tovaru' Pri zistení zjavnej vady dodávaného tovaru spíšu zmluvné
strany písomný záznam v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom
vyhotovení. V zápise musí byť uvedený presný opis zistenej vady, počet vadných kusov a nároky

' objednávatel'a vyplývajúce z vád tovaru. Zápis musí byť datovaný a podpísaný zástupcom
Objednávatel'a alebo ním poverenou osobou a musí byť doručený Dodávatelbvi.

4.1'1' Všetky termíny plnenia podľa tejto zmluvy sú záväzné a konečné a možno ich meniť len po
vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve 

'podpísaného

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoý podlieha schváleniu pred podpisom zo
strany Audiovizuálneho fondu.

čl. V.
Cena a platobné podmienky

5.]. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatĺ Dodávateľovi za riadnu dodávku a montáž
tovaru podl'a tejto zmluvy cenu, ktorá je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania
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dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. L8/1996 Z' z' o cenách, v znení neskorších
a vykonávacích predpisov v súlade s cenovou ponukou Dodávatel'a vo výške:
o jednotková cena sedačky s montážou bez DPH 201,00,- EUR
o počet ks: 256
. cena spolu za predmet pĺnenia bez DPH: 51.456,00,- EUR
o 2O%DPH: 10.29L,20,- EUR
Zmluvná cena s DPH: 6t.747,2o,-EUR
Slovom s DPH: šesťdesiatjedentisícsedemstoštyridsaťsedem eur, dvadsať centov
Súčasťou uvedenej ceny za dodanie tovarov a poskytnutie súvisiacich s|užieb s dodaním
a montážou sú aj všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy, teda všetky náklady
potrebné pre vyhotovenĺe sedačiek, dovoz na miesto určenia, vyloženie a vynosenie na miesto
montáže a osadenie podl'a PD na novovybudované stupňovanie, ako aj poskytnutie rezervných
sedačiek podl'a ods. 7.13 tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodanie a montáž
tovaru budú spolufĺnancované z prostriedkov Audiovizuálneho fondu a z vlastných zdrojov
objednávatel'a.

5.2 Dohodnutá cena je závázná, konečná a nemenná a platí počas celej doby platnosti tejto zmluvy'
Cena zahŕňa všetky priame aj vedl'ajšie náklady spojené s riadnym dodaním a montážou tovaru
podlä tejto zmĺuvy (napr' náklady na dopravu, naloženie a vyloženie, odvoz zvyšných častítovaru,
náklady súvisiace s riadnou a kompletnou dodávkou, inštaláciou a montážou, vrátane odvozu
a likvidácie odpadov v súlade s príslušnýmĺ právnymi predpismi).

5.3 Dodávatel'garantuje, že sú v celkovej pevnej cene zahrnuté všetky náklady na úspešné dodanie a

montáž tovaru podl'a tejto zmluvy a počas plnenia tejto zmluvy nie je oprávnený účtovať
objednávatelbvi žĺadne d'alšie dodatočné náklady.

5.4 Zmena dohodnutej ceny definovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy je možná len vo výnimočných
prípadoch (napr. vis major, zmena sadzby DPH) resp. na základe zmeny projektu, formou
písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktory
podlieha schváleniu pred podpisom zo strany Audiovizuálneho fondu.

5.5 objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi žiadnu zálohovú platbu

5.6 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatítovarov Vystaví Dodávatel'objednávatelbvi jednu faktúru
v troch originálnych vyhotoveniach na uhradenie ceny podl'a čl. V' ods' 5.1 tejto zmluvy (vrátane
DPH) a doručí ich objednávateľovi. Doba splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia
oHednávatelbvi.

5.7 'Každáfaktúra musíobsahovať náležitosti platného daňového dokladu v zmysle platných právnych
predpisov Slovenskej republiky a špecifikáciu fakturovanej ceny riadne dodaného a
namontovaného tovaru podl'a tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude súpis dodávok
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Každá faktúra musí byť'doručená do
miesta sídla objednávatel'a uvedeného v čl. l. tejto zmluvy spolu s dodacím listom' Na faktúre
bude uvedená informácia o tom, že projekt: ,,Modernizácia kinosály 2019 - Kino DK Šal'a" je
spolufinancovaný z Audiovizuálneho fondu.

5.8 objednávatel' je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru bez zaplatenia
Dodávateľovi na doplnenie a prepracovanie, akfaktúra neobsahuje náležitosti platného daňového
dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR alebo má iné vady v obsahu, pričom splatnosť
faktúry sa prerušuje. Po doručení opravenej faktúry objednávatelbvi začne plynúť nová 30 dňová
lehota splatnosti faktúry.
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5.9 Dodávatel' je povinný po riadnom odovzdaní a prevzatí tovarov podl'a tejto zmluvy doručiť
objednávatelbvi najneskôr spolu sfaktúrou aj potrebnú súvisiacu dokumentáciu -certifikáty
alebo ekvivalentné doklady k tovaru, preukazujúce že rnirobok spíňa podmienky príslušných
noriem, záručné listy a iné súvisiace doklady, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčasť tovaru podl'a tejto
zmluvy. Prílohou každej faktúry bude aj elektronicky dodaná fotodokumentácia z priebehu
dodania a montáže tovaru na CD, DVD, UsB klúči či inom prenosnom médiu.

5.10 V prípade ak objednávatel'neuhradí Dodávatelbvi cenu na základe vystavenej faktúry v lehote
jej splatnosti dostáva sa voči Dodávateľovido omeškania a Dodávatel' je oprávnený požadovať
od objednávatel'a okrem úhrady ceny aj úhradu úroku z omeškania podl'a predpisov
občianskeho práva.

čl. Vl.
Nadobudnutie v!astníckeho práva

6.1 Dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia tovaru prechádza vlastnĺcke právo k tovaru
z Dodávateľa na objednávateľa. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa i nebezpečenstvo
náhodnej škody tovaru, ktoré dovtedy znášal dodávateľ' Zodpovednosť Dodávateľa za vady tovaru
a prípadnú škodu týmto nie sú dotknuté.

čl. V!l.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.L Dodávatel' je povinný dodať objednávateľovi tovar v množstve, akosti a vyhotovení podl'a

špecifikácie uvedenej v čl. lll tejto zmluvy v lehote uvedenej v čl. lV. ods' 4.5 tejto zmluvy' Tovar
a jeho montáž musia spíňať podmienky platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných
predpisov a príslušných STN a EN ako aj technologických postupov.

7.2 Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalĺte, rozsahu a parametroch tovaru stanovených touto
zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi. Tovar má tiež
vady, ak:
a) vykazuje nedorobky,
b) nie je dodaný riadne a včas,
c) má právne vady, alebo je zaťažený právami tretích osôb.

7.3 Z1avné vady tovaru je objednávatel'povinný reklamovať u Dodávatel'a bez zbytočného odkladu po
oôovzdaní a prevzatí tovaru. objednávatel' je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ktoý
ŕvykazuje zjavné vady (napr.: zjavné poškodenie alebo nekompletnosť tovaru alebo jeho
jednotlivých súčastí). Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí
tova ru.

7.4 Dodávatel'poskytuje objednávatelbvi na dodaný tovar päťročnú záručnú dobu, (t' j. 60 mesiacov),
ktorá začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia tovaru' Záručná doba
neplynie v čase, kedy objednávatel'nemohol užívaťtovar pre vady, za ktoré zodpovedá Dodávatel'.
Koniec monitorovacĺeho obdobia oznámi písomne objednávatel' Dodávateľovi. Záruka sa

nevzťahuje na bežné opotrebenie a na vandalizmus.

7.5 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar V čase jeho odovzdania objednávatelbvi a tiež za
vady, ktoré vzniknú neskôr, ak budú spôsobené porušenĺm povinností Dodávatel'a.
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7.6 objednávatel'sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady/akosti tovaru uplatní bez zbytočného
odkladu najneskôr však do 5 pracovných dní po jej zistení písomnou formou u Dodávatel'a
a objednávatel'zároveň určí Dodávatelbvi primeranú lehotu na jej odstránenie. V prípade ak vec
neznesie odklad je oprávnený objednávatel'oznámiť zistenú vadu tovaru aj inou formou (napr.

telefonicky u povereného zamestnanca Dodávatelä alebo e-mailom), takéto oznámenie vady
objed návatel' doručí Dodávatelbvi aj písom ne.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má objednávatel'právo
požadovať bezplatné odstránenie vady a Dodávatel' povinnosť túto vadu bezodplatne a

bezodkladne odstrániť' Dodávate|'sa zaväzuje, že opravu a/alebo výmenu poškodených súčastí
tovaru počas plynutia záručnej doby podl'a tejto zmluvy zabezpečí v lehote požadovanej
objednávatelbm podl'a čl' Vll. ods. 7.6 tejto zmluvy najneskôr však do 15 pracovných dníodo dňa,
kedy písomné oznámenie vady tovaru bolo doručené Dodávatelbvi.

7'8 Dodávateľsa zaväzuje vady odstrániťv čo najkratšom možnom čase

7.9 Dodávatel' je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také Vady, za ktonŕch vznik popiera
zodpovednosĹ avšak ich odstránenie neznesie odklad. V prípade, ak sa preukáže,že za tieto Vady
Dodávatel' nenesie zodpovednos{ budú takto vzniknuté náklady Dodávatel'a uhradené
objednávatelbm na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, podľa spôsobu tvorby ceny.

7'Io Ustanoveniami ozodpovednosti za vady podl'a tohto článku tejto zmluvy nie je dotknutá
zodpovednosť Dodávateľa za škodu preukázateľne spôsobenú objednávateľovi alebo tretím
osobám v dôsledku vád tovaru alebo nesprávnymi postupmi Dodávatel'a pri pInenítejto zmluvy.

]'u' Nároky objednávatel'a vyplývajúce zvád tovaru sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka'

7.72 Dodávatel'preberá záruku za dodávaný tovar a jeho montáž, ktorá je súčasťou predmetu tejto
zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar podlä tejto zmluvy bude spôsobilý na riadne
užívanie počas plynutia záručnej doby na dohodnutý účel a zachová si počas plynutia tejto
záručnej doby dohodnuté vlastnosti vymedzené touto zmluvou.

7'13 Dodávatel'poskytuje ako súčasť plnenia predmetu zmluvy objednávatelbvi do užívania navyše
min. 2 ks rezervných sedačiek za účelom zjednodušenia a zefektívnenia riešenia operatívnej
potreby okamžitej výmeny sedačiek z akéhokolvek dôvodu, či už z dôvodu riešenia reklamácie,
alebo z dôvodu prípadnej nutnej platenej opravy sedačky poškodenej vandalizmom a iné.

čl. Vl!l.
Práva a povinnosti zmluvných strán

8'1 Dodávatel' je povinný najmä:
a) dodať avykonať montáž tovaru riadne, včas a s odbornou starostlivosťou,'v súlade so

špecifikáciou podl'a čl. lll ako aj podl'a prílohy č. 1tejto zmluvy a v súlade s podmienkamivýzvy
4/2019 AVF, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a STN,

b) tova r protoko lá rne odovzdať objed návatelbvi,
c) pri plnení tejto zmluvy predchádzať škodám na majetku objednávatel'a a tretích osôb a

postupovaťtak, aby nedošlo k poškodeniu majetku objednávatel'a a tretích osôb a v prípade
vzniku takýchto škôd odstrániť ich navrátením do pôvodného stavu, ak navrátenie do
pôvodného stavu nie je možné je Dodávatel'povinný nahradiť škodu v peniazoch,

d) dodržiavať pri plnení tejto zmluvy ustanovenia zákona č. 124/2006 Z' z. o bezpečnosti a
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ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektonŕch zákonov v znení neskorších
predpisov a príslušných vykonávacích predpisov aj v oblasti ochrany pred požiarmi,

e) dodať tovar ĺba v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. Akékolvek dodávky a plnenia naviac
musia byť vopred písomne odsúhlasené objednávatelbm spolu s dohodou o ich cene'

8'2 objednávatel'je povinný najmä:
a) prevziať riadne a včas dodaný tovar,
b) zaplatiť Dodávatelbvi dohodnutú cenu,
c) poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť pri dodávaní tovaru

čl. lx.
Sankcie a náhrada škody

9.1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmĺuvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:
a) v prípade nedodržania termínu dodania tovaru je Dodávatel'povinný zaplatiť objednávatelbvi

zmluvnú pokutu vo výške o,5%o zcelkovej ceny tovaru za každý ajzačatý kalendárny deň
omeškania,

b) v prípade omeškania Dodávatel'a s nástupom na odstránenie vady a/alebo s odstránením vady
tovaru podl'a tejto zmluvy vlehote uvedenej včl. Vll. ods' 7'7 aods. 7.8 tejto zmluvy je
Dodávatel' povinný zaplatiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom:
päťdesiat eur) a to za každý aj začatý deň omeškania a objednávatel' je oprávnený odstrániť
vady tovaru tretími osobami na náklady a zodpovednosť DodáVateľa,

c) Dodávatel' je povinný za každé jednotlivé porušenie povinností vyplývajúcich mu z tejto
zmluvy, okrem tých, ktoré sú postihnuté sankciami podl'a čl. lX' ods. 9.L, písm' a) až písm. b)

tejto zmluvy zaplatiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške ]..000,- EUR slovom (tisíc eur)'

9.2 Dodávateľ je zodpovedný v plnom rozsahu za prípadné škody, ktoré vzniknú Objednávatelbvi
alebo tretím osobám pri dodávke a/alebo montážitovaru, ibaže by preukázal, že by ku škode prišlo
ajinak.

9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty a/alebo úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany
zodpovednosti za spôsobenú škodu'

9.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich právny
dôvod ako aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej volhosti, sú
v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami
platnými v obchodnom odvetví podl'a predmetu tejto zmluvy. Význam povinností
'zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej Výške zmluvnej
pokuty' Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť
dojednania o zmluvných pokutách.

9.5 Ak riadiaci alebo kontrolný orgán neuzná nĺektoré dodávky z dôvodu ich rozporu podmienkami
výzvy 4/2oL9 AVF alebo tejto zmluvy, ktoré Dodávateľtakto realizoval bez vedomia a písomného
súhlasu objednávateľa vo forme dodatku k tejto zmluve a objednávateľ neobdrží za ich realizáciu
prostriedky z dotácie či pôžičky, resp. nebudú finančné prostriedky objednávatelbvi refundované,
Dodávateľje povinný už uhradené finančné prostriedky za takého dodávky vrátiť objednávateľovi'
V prípade, že ešte nedošlo k úhrade faktúry, je Dodávatel' povinný vystaviť opravenú faktúru.
Dodávateľsa taktiež zaväzuje uhradiť na základe písomnej výzvy objednávatel'a zmluvnú pokutu,
resp. iné sankcie vyrubené riadiacim orgánom objednávatelbvi, ktoré z dodania tovaru
objednávateľovi vzniknú.
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čl. x.
okolnosti vy|učujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.L Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä štrajky, výluky alebo
iné pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov, vojny, či uŽ vypovedané alebo
nie, blokády, vzbury, Výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, blesky, záplavy,
erózie, občianske nepokoje, výbuchy a akékolvek iné podobné nepredvídateľné skutočnosti,
ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán, a ktoré zmluvné strany nemôžu ovládať alebo
prekonať vynaložením náležitej alebo odbornej starostlivosti a postihujú možnosť plnenia
povinnosti zmluvnej strany' Zmluvná strana postihnutá skutočnosťou vyššej moci bezodkladne
pr'ljme všetky primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky.
Žiadna zo zmluvných strán sa nepovažuje za stranu, ktorá porušuje svoje zmluvné závázky, ak
plneniu takýchto záväzkov bránia akékolvek skutočnosti vyššej moci, ktoré vzniknú po uzavretí
tejto zmluvy.

1o.2 Každá zo zmluvných strán je povĺnná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného odkladu
druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej Strany s

uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. Zmluvná strana,
odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej
strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.

10.3 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na odstránenie
okolnostívylučujúcich zodpovednosĹ aby bolo možné obnoviť plnenie predmetu tejto zmluvy a

na druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolnostĺ vylučujúcich zodpovednosť'

čl. xl.
Skončenie zmIuvného vzt'ahu

11.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí uplynutím termínu dodania tovaru s výnĺmkou
ustanovení, z ktoných povahy vyplýva, že majú trvať aj d'alej po dodanítovaru.

II'2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) zánikom Dodávateľa bez právneho nástupcu,
c) zánikom oprávnenia Dodávatel'a vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy
d) odstúpením od zmluvy.

L1.3ĺ odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvnej strane.

1'L'4 objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností
Dodávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje
napríklad: nedodanie tovaru V stanovenom, resp' požadovanom termíne alebô nedodanie
tovaru v požadovanej kvalite'

L].'5 Dodávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávatel' po márnom uplynutí lehoty
splatnosti faktúry nezaplatí cenu ani v d'aĺšej dodatočne poskytnutej 3O-dňovej lehote.

L1'6 V prípade p|atného odstúpenia od tejto zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť všetky
plnenia, ktoré si na základe tejto zmluvy do dňa platného odstúpenia od zmluvy na základe tejto
zmluvy poskytli.
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L1.7. objednávatel' je oprávnený bez akýchkolVek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávatelbm v prípade,
kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávatelbm a dodávatelbm a výsledky
kontroly Ro (riadiacich orgánov) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto
o bsta ráva n ia.

čl. xlI.
Spoločné a záverečné ustanovenia

L2.1' Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými
dodatkami k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré
podliehajú schváleniu pred podpisom zo strany AVF. objednávatel'sivyhradzuje právo predložiť

túto zmluvu na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šali.

L2.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
ZmluvnéStranysavsúladesustan.547aods.2občianskehozákonníkadohodli naodloženíjej
účinnosti po jej zverejnení na webovom sídle objednávatel'a, a to až dňom doručenia kladného
výsledku overenia procesu verejného obstarávania po podpise tejto zmluvy t. j' pozitívnej správy
z kontrolyverejného obstarávania vydanej zo Strany Ro resp. So pre OPKŽP na zákazku Kultúrny
dom šaľa - rekonštrukcia a modernizácia, členenú na dve časti.

t2.3 Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platnými na územíSR, pokial'nie je uvedené v zmluve inak.

L2.4 Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým dohodou

12.5 V prĺpade, že sa spor medzi zmluvnými stranami nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana
oprávnená požiadať o rozhodnutie rozhodcovský súd uvedený v d'alšej vete. Všetky spory, ktoré
vzniknú Vtejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosĹ výklad alebo zrušenie, budú riešené pred

stálym rozhodcovským súdom Európsky rozhodcovský Súd (ERs) zriadeným prĺ obchodnej
spoločnostiARBITRÁŽNE a MEDlAČNÉ cENTRUM/cENTRE DE MEDlATloN ET D',ARB|TRAGE a. s.,

Štúrova 28, Košice, 0400]., Slovenská republika, lČo: lo 2L6 55I, podl'a jeho základných
vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu. Jeho
rozhodnutie bude pre Strany konečné, závázné a vykonatelhé a bude vydané v jazyku

slovenskom. Spor je oprávnený prerokovať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené
menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu predsedu ERS zo Zoznamu rozhodcov
yedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu v SR vjazyku
slovenskom.

t2.6 Písomnostitýkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktore vyplývajú z tejto zmluvy sa účastníci
zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje zmluvná
strana - odosielatel'písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na adres.u jeho síd|a

uvedeného v čl' l. tejto zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou ako
korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť

odosielateľa je splnená v deň, ked' ju pošta vrátila odosielatelbvĺ ako nedoručitel'nú zásielku a to
bez ohl'adu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť'

12.] Zmluva je vyhotovená všiestich rovnopisoch povahy originálu, z ktoných po ich podpísaní
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán dostane objednávatel'štyri a Dodávatel'dve
vyhotovenia.
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Ĺ2.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv a povinností vypl'ývajúcich
z ustanovenia 5 47a a nasl. zákona č. 4o/L964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a s 5a zákona č,. 2Luzooo Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplneníniektoých zákonov v zneníneskorších predpisov a zákona č. L8l2oL8 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu tejto zmluvy.

I2.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto zmluva tak, ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú sivzájomne,vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili,
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

12.L0 Dodávateľberie na vedomie a rnýslovne sa zaväzuje strpieťvýkon kontroly/auditu overovania na
mieste súvisiaceho s dodávanýmitovarmi, prácami a službami, a to kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov AVF, ale aj Zmluvy o poskytnutí NFP na
zníženĺe energetickej náročnosti budovy KD Šaľa oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnost.
oprávnenými osobami sú:
a) poskytovateľNFP EÚ a ŠR a ním poverené osoby, poskytovateľdotácie a pôžičkyAVF
b) Najvyššíkontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na

výkon kontroly/auditu,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
f) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismĺ SR

a EÚ.

L2.Lt Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade
s nariadením GDPR a zákonom č. L8l2o187. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoných zákonov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je
nevyhnutné pre rĺadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas

trvania tejto zmtuvy, najneskôrvšak do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na
základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

12.12 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
1) Technickášpecifikáciasedačiek
2) ocenený rozpočet

V Korytné, dne 8.10.2020 V Šali dňa ...9...!!.:..roro
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TEcHNtcKÁ špeclnrÁcln srončlrr
špeci|ikácia jednomiestnej čolúnenej sedačky

Minimálne pgžadované parametre:
Sedačka
- na 2 nohách s výklopným sedákom s dvojpružinov'ým nastaviteľným systémom sklápania,
- komfortnéprevedenie,
- osová rozteč 580 mm - nutné dodržať z dôvodu priestorového rozloženia sedačĺek v rade,
- výška ]-000 mm (ttOmm),
_ níuu kresla 470 mm (t10mm )

- poťahová látka v kvalite minimálne 100.000 cyklov Md, minimálna gramáž 44og/m2 v bordovej
farbe podľa poŽiadaviek objednávateľa, konkrétny odtieň danej farby odsúhlasí objednávateľ po
predložení vzoriek)

- kombinácia látky a v'ýplní musí spíňať normu sTN EN 1o2L-2
- počet sedadĺel: min. 256 ks
- súčasťou dodávky bude aj 2 ks rezervných sedačiek pre prípad nutnosti okamžitej výmeny _ za

účelom zjednodušenia a zefektívnenia riešenla operatívnej potreby okamžitej výmeny sedačiek
z akéhokoľvek dôvodu, či uŽ z dôvodu riešenia reklamácie, alebo z dôvodu prípadnej nutnej
platenej opravy sedačky poškodenej vandalizmom a iné.

Konštrukcia:
- kovová konštrukcia so sklápacím sedadlom, držiakmi operadla, krajové uchytenie sedáku

a sklopného mechanizmu
- kovová noha s otočou, sedák a držiak operadla - farba kovu podľa vzorkovníka RAL
- kotvenie sedačky do podlahy min. 2 skrutkami na každej nohe,
- točiace časti sedákov musia byť kvalitné a nehlučné (najlepšie uložené V uzatvorenom puzdre

(krajné polohy tlmené gumou, sklápanie skrutnou pružinou, aby nehrozilo nebezpečenstvo
priškrĺpnutia prstov ruky.

- celková konštrukcia kresiel musívylúčiť možnosť zaseknutia nôh zozadu pod operadlom.
- celočalúnené šatoze (krytie joklu kinonohy) krajové
Sedák:
- sedák zo spodnej strany akusticky peŕorovaný,
- uchytenie sedáku a sklopného mechanizmu po krajoch a nie centrálne'
- sedák celočalúnený vyplnený vstrekovanou za studena tvarovanou polyuretánovou penou so

zníženou horľavosťou s hustotou minimálne 55kg/m3 a max. 65 kg/m3, doska sedáku z celobukovej
preglejky. Hrúbka čalúnenia min. 100 mm

operailo:
- operadlo bez poťahu na zadnej strane, zadná časťtvorená lakovanou tvarovanou drevenou doskou

(dýha), ktorá bráni znečisteniu zadnej plochy operadla oproti látkovej verzii, horná hrana lakovanej
dosky krytá čalúnením. Hrúbka čalúnenia min. 50 mm.

- operädlo chrbta vyplnené vstrekovanou za studena tvarovanou polyuretánovou penou so zníženou
horľavosťou s hustotou minimálne 30 kg/m3 a max. 55kg/m3,

Opierka na ruky:
- lakovaný bukový masív, šírka od 70 do 80 mm

označovanie:
- označenie poradia miesta viditeľne na každom sedáku,
- čísla sedákov - bukov'ý lakovaný drŽiak + hliníkové číslo



označenie poradia radov na nohe každej krajnej sedačky v rade: bukouý lakovaný držiak + kovové
fosforeskujúce číslo

Sedačka a materiály, z ktorých boli vyrobené resp. namontované musia spíĺať:
- Všetky materiály a súčasti Woriace dodávaný tovar musia byť 1. akostnej triedy.
_ Materiál sedačky - Požiarne bezpečnostné normy v rozmedzítriedy A1-D
- Drevené lakované diely splniť normu sTN EN 13501-1+A1 2010 Klasifikácia požiarnych charakteristík

stavebných výrobkov a prvkov stavieb
_ Požiarna odolnosť - kombinácia látky a výplne musívyhovovať norme sTN EN Lo2I-2:2oL6-L2 (91

0232) Nábytok. Hodnotenie zápalnosti čalúneného nábytku skúška plameňom
- Sklápací mechanizmus kresiel musí vyhovovať požiadavkám stanoveným normou sTN EN 1176-

1:2019-04 (94 0515)- pohyblivé časti a kreslo nevytvára riziko úrazu pri sklopení sedáku,
zaškripnutie prstov, zaseknutie chodidiel.

V Korytné dňa 8.10.2020 KEľ.5oEXpo
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KRYGĺ LlsT RozPoČTU
Stavba:

RekonŠtrukcia KultÚrneho domu Šaľa - interiér - výmena sedaČiek

Obiekt:
í0 _ Vnút. vybavenie _ sedačky kinosála

JKSO:
Miesto Šaľa

obiednávatel':
Mesto Šaľa

Zhotovitel':
KlNoEXPoRT s'r'o', Koýná 382' 687 52 Korytná

Proiektant:
JDArch spol. s r.o., lng. Jozef Draškovič

Spracovatel':
coHEERlEs, s.r.o., www.coheeries.sk, A. Vachová

Poznámka:

KS:Dátum: 1o.2.2o2o

tco:
lČ DPH:

ICO: 253 15 943
lČ DPH: SK402013;

lČo:
lČ DPH

rco:
lČ DPH

50511513

Cena bez DPH 5í 456'00

opĺ základná
znižená

Základ dane
0,00

51 456,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

VýŠka dane
0,00

10 291,20

Gena s DPH V EUR 61747,20

Projektant

,

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovate!'

Dátum a oodpis: Pečiatka

obiednávatel' Zhotovitel' KINOEXPoRT s.r.o.

Korytná 392
cz€875{.{?ľg*lilx s.Ĺo.

382
'253 15 943

cZ'25315943

Josef

Dátum a podpis: Pečiatka
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Dátum a podpis: V Korytné dne 6.8.2020 Pečiatka



RozPočET
Stavba:

RekonŠtrukcia KultÚrneho dornu Šaľa - interiér - výmena sedačiek
Obiekt;

í0 _ Vnút. vybavenie - sedačky kinosála

Miesto: Šaľa

objednávatel': Mesto Šaľa

Zhotovitel' KlNoEXPoRT s.r.o', Korytná 382' 687 52 Korytná

Dátum:

Projektant:

Spracovatel':

10.2.2020
uu^lU]l ôPvl. ô l.v.I
lng. JozeÍ

COHEERIES,
s.r.o.,
www.coheeries.sk,
A. Vachová

eČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽstvo J.cena [EUR] Cena celkom ]EUR]

Náklady z rozpočtu

o PSV Práce a dodávky PSV

D osT ostatné

5í 456'00

0,00

51 456
ks 256,000 25,00 6 400,00I K ostl Montáž sedačka jednomiestna čalúnená

176,00 45 056,002 M ost2
Dodávka sedačka jednomiestna čaIúnená - bliŽŠia
špecifikácia vid popis v sÚťažnÝch pokladoch ks 256,000

ý
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