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,,ZľyĺL|JnAo DIELo ĺĺrl,..?.€.?./.ľI!.9 ľ1 - lĺtď0 /ĺ,rĺe
uzafvorená podl'a ustan. $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník

v znenĺ neskoľších pľedpisov

čl. I.
Zmluvné stľany

l.l objednávateľ:
Štatutáľny orgán:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefóďfax:
E-mail :

Poveľený na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
(ďalej iba,,objednávateľ")

Mesto Šal'a
Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
Nám. Sv. Trojice 7,g27 l5 Šaľa
003061 8s
2021024049
Slovenská sporiteľňa a. s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
03 t7 7 05981 -4/ 03 t7 7 0602r
rnesto@sala.sk

Ing. Jana Nitľayová, prednostka MsU
Ing. František Čibľik, vedúci oSaKČ, MsÚ Šal'a

L2 Zhotoviteľ: MTM Plast s.ľ.o.
Sídlo zhotoviteľa: Hlavná 73/A2186,927 0l Šaľa
Zastupený: Mgľ. Ladislav Máhr
ICO: 35 552186
IČ pre DPH: SK2O20lg12g4
DIC: 2020191294
Bankové spojenie: Čsog Banka
Číslo účtu: SK04 7500 0000 0040 0360 8626
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgr. Ladislav Máhľ
Poveľený na rokovanie vo veciach technických: Mgľ. Ladislav MáhI
Tel./mobil: +421915 882 156
Fax: 031 7702703
E-mail : mahrmont@mahľmont. sk
Zapisaný v obchodnom ľegistri (obchodnom ľegistri) v Trnave pod č. 16328lT
(ďalej iba,'zhotoviteľ")
(objednávateľ a zhotovitel'ďalej spoločne aj ako ,, zmluvné strany")

čl. II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe ýsledku verejného obstarávania v zmysle zákona
č. 343/20|5 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstaľávani") - zákazky
s nízkou hodnotou podl'a $ l17.

2.2 Podkladom pľe uzatvorenie zmluvy je viťazná ponuka zhotovitel'a v rámci veľejného
obstarávania vyhláseného dňa 12.l I.2020.
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čl. III.
Východiskové podk|ady a údaje

3.1 Východiskovéúdaje:
a) näzov zŕtkazky 

'Výmena 
okien v budove kolkáľne v meste šal'a"

b) miesto rea|izácie - objekt Mestskej kolkárne, Horná 920/28, Šaľa sa nachádza na
pozemku p. č.242415,242416 v katastrálnom území Šaľa'

c) stavebník - Mesto Šaľa, Námestie Sv' Tľojice 7 ,927 15 Šaľa
d) splnomocnený zástupca stavebníka a poverený na preberanie stav. prác a technický

dozoľ objednávateľa: Ing. Fľantišek Čibrik, vedúci oddelenia stľatégie
a komunálnych činností, MsU Šaľa

čl. IV.
Pľedmet plnenia

4.l Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo ,,Výmena okien v budove kolkáľne v meste
Šal'a" (d'alej iba ,,dielo"), najmä: uskutočnit' výmenu qýplňo\^ých konštrukcií v
obvodovom plášti na objekte mestskej kolkárne v meste Šaľa zapodmienok stanovených
v tejto zmluve, v ľozsahu podľa opisu predmetu zákazky a spracovanej projektovej
dokumentácie, tepelnotechnickým posudkom a v súlade So súťaŽnou ponukou
a naceneným ýkazom výmer vo forme rozpočtu (príloha č. l ) a pľotokolárne ich
odovzdat'objednávateľovi v stanovenom termíne do ó týŽdňov od účinnosti tejto zmluvy.
Tento termín sa nevá'ahuje na plnenie podľa ods. 4.6 tejto zmluvy. objednávatel' sa
zavänlje dokončené dielo, práce zhotovené bezvád a nedorobkov prevziať azaplatiť za
ne dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ sazaväzuje dielo zrealizovať podľa:
pľojektovej dokumentácie: Mestská kolkáreň - projektová dokumentácia ohlásenia
stavebných úprav - B-projekt S.r.o., kpt. Jaroša 27,g27 01 Šaľa, v stupni PD pre
ohlásenie stavebných úpľav 03 l20I8,
tepelnotechnického posudku _ Ing. Peteľ Huľta.
podmienok oznámenia k ohláseniu stavebných úprav zo dťra 4.Il.2020 pod číslom
ocUMoC-896l2020l4220 k predmetnej dokumentácii vydaného obcou Močenok,
príslušným stavebným úľadom
podmienok uvedených vo výzve na pľedkladanie cenoých ponúk.

4.3 Zabudovane materiály a ýrobky budú 1. akosti a budú doloŽené ceľtifikátom kvality.
Zhotoviteľ sa zavánlje zrealizovať dielo tak, aby boli splnené podmienky pre naplnenie
plánovaných úspoľ energií pouŽitím navrhnutých materiálov arealizovaním navrhnutých
postupov. Súčasťou zákazky je aj 60 mesačný záručný servis na dodané tovary,
poskýnute služby aj rea|izované práce.

4.4 Zhotoviteľ sa zavänlje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
mimo prevádzky kolkárne, napriek tomu vykoná všetky opatľenia na zabezpečenie
bezpečnosti zamestnancov mesta, spľávcu ako aj návštevníkov kolkáme. Zhotoviteľ sa
zavänlje dodržať pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce z projektovej
dokumentácie, ohlásenia stavebných úprav, tejto zmluvy, a prípadne iných ľelevantných
dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne objednávateľovi škoda, hľadí
ju Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

2



4.5 Súčasťou predmetu plnenia je aj dodanie návodov k obsluhe, údrŽbe a certifikátov,
vyhlásení o zhode a pod., v ľozsahu podl'a platných STN, zákonov, vyhlášok, predpisov
a zaškolenie peľsonálu.

4.6 Súčast'ou pľedmetu plnenia je dodanie 2 pare projektu skutočnej reďrizácie diela
v tlačenej foľme (1 x v elektronickej podobe na CD) so zakreslením uskutočnených
zmien a úprav do projektu pre ohlásenie stavebných úpľav a potvrdením zo strany
zhotoviteľa a dodanie eneľgetického certifikátu budovy podľa platnej legislatívy (2 x
v tlačenej podobe, 1 x v elektronickej podobe)' Termín dodania energetického certifikátu
je najneskôr do 3 týždňov od protokolárneho odovzdania diela po ukončení stavebných
prác a vyhotovenia,,Zápisu o prevzati a odovzdaní diela"'

4.7 Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpečit' výmenu okien v hernej časti kolkárne z vonkajšej
strany, aby nedochádzalo k manipulácii so stavebným materiálom vo vnútri objektu
v blízkosti noých kolkáľskych dľáh a nedošlo k ich poškodeniu. Tieto dľáhy, ako aj časti
riadiaceho systému počítadla je zhotoviteľ povinný taktiež prekryt' pred začatim
rea|izácie stavebných prác pre zamedzenie prašnosti a poškodenia dľáh a riadiacich
systémov kolkárne.

čl. V.
Teľmíny plnenia

5.1 odovzdanie apreYzatie staveniskďpracoviska (miesto rea|izácie Diela) sa uskutoční
najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

5.2 Začatie stavebných pľác najneskôr do 2 dní od odovzdania staveniskďpľacoviska.

5.3 Teľmín odovzdania pľedmetu plnenia _ do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy. Prevzatie prác sa potvľdí a uvedie v ,,Zápise o prevzati a odovzdaní diela".
Uvedený teľmín sa nevďahuje na dodanie eneľgetického v zmysle odseku 4.6 tejto
zmluvy a pri poskytnutí súčinnosti podľa ods. 1 l.2 tejto zmluvy pri kontrole zo strany
poskýovateľa finančného príspevku, ktoré môŽu nastať neskôr.
V prípade, ak dielo vykaruje vady ďa|ebo nedoľobky objednávateľ nie je povinný
pľedmet plnenia prevziať ' V pľípade, ak ho napriek uvedenému objednávateľ pľevezme,
zhotoviteľ sa zaväzuje v ,,Zápise o ptevzati a odovzdaní diela" určiť záväzné termíny na
odstľánenie prípadných vád a nedorobkov. Tým nie je dotknutý náľok na zmluvnú pokutu
aŽ do doby úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov podľa čl. IX. odseku 9.l tejto
zmluvy.

5.4 V prípade nedodrŽania najneskoršieho termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle čl.
V. odsek 5.3' Zhotovitel'om sa tento zavänlje uhľadit'objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo qýške schválenej ťrnančnej podpory SAMSUNG Galanta, občianske zdruŽenie t. j.
20.000 EUR (dvadsat' eur).

5.5 K preberaciemu konaniu Zhotoviteľ pripľaví nasledovné doklady osvedčujúce akost'
a kompletnost'diela:
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a) 2 x kompletné pare pľojektu skutočnej realizácie diela PD pre ohlásenie stavebných
úpľav so zakľeslením zmien rea|izovaných pľác, s označením projekt skutočného
vyhotovenia v tlačenej forme a 1 x elektľonicky,

b) lx nasledovné dokumenty:
- Certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti

materiálov a vykonaných pľedpísaných skúškach
- manuály' ľesp. prevádzkové predpisy na uŽívanie a údrŽbu pľedmetu diela
- doklady o nakladaní so stavebným odpadom, stavebný denník.

čl. vI.
Cena

6.l Celková cenabezDPH za predmet zmluvy v zmysle čl. IV. Tejto zmluvy je vysledkom
verejného obstarávania aje dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších pľedpisov a vykonávacej vyhlášky č.87l1996 Z. z. v zneni neskoľších
pľedpisov
vo qýške 30 819,21 EUR

6.2 DPH 20 yo 6163,84 EUR

6.3 Celková cena s DPH za predmet zmluvy podľa čl. IV. Je 36 983'05 EUR (slovom:
tridsaťšesťtisícdevät'stoosemdesiattri eur a päť centov).

6.4 Dohodnutá zmluvná cena vrátane jednotkových cien bola určená na základe záväzného
rozpočtu (Príloha č. 1) a je záväzná.
Zhotovitel' sa zaväzllje vykonať práce, dodávky a sluŽby v ním ponúknutej výške ceny
podľa rozpočtu abez ohľadu na vlastné vynaloŽené náklady. Zhotovitel'prehlasuje, Že
ním ponúknutá cena bola tvoren átak, že zohľadnila vŠetky pravidlá pre tvoľbu ceny podľa
ľozpočtu. Zmluvné stľany povaŽujú rozpočet uvedený v podanej ponuke zhotoviteľa
v rámci verejného obstarávania za up|ný azáväzný' V prípade sporu sa má za to, Že
zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil' Zhotovitel'
sa nemôŽe dovolávat'zvýšenia ceny z akéhokoľvek dôvodu najmä však z dôvodu, Že mu
neboli znäme alebo poskytnuté všetky potrebné infoľmácie. Zhotoviteľ súhlasí
s pľevzatím úplnej zodpovednostizariadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene.
Dohodnutá cena diela obsahuje zisk a všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu
a včasnému vykonaniu diela' Cena diela obsahuje okĺem nákladov na vlastné vykonanie
diel'atieŽ všetky súvisiace náklady najmä aj na:
a) udrŽovanie a odstľánenie zariadení zhotovitel'a z miesta rcalizácie,
b) zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce,
c) opatrenia k ochĺane Životného prostredia,
d) poistenie diela, osôb a zhotoviteľa,
e) náklady na pľojektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,
f) bankové záruky alebo iné zábezpeky,
g) oľganizačnú a koordinačnú činnosť,
h) poplatky spojené so záberom veľejného priestranstva,
i) zabezpečenie nevyhnutných dopľavných opatrení,
ak budú potrebné.
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6.5

6.6

6.8

6.7

6.9

7.1

7.2

7.3

Zhotoviteľ prehlasuje, Že v cene sú zahrnuté všetky náklady spojene s ľealizáciou
potrebných stavebných prác adodávok a poskytnutých sluŽieb vyŽadóvaných na riadne
splnenie predmetu plnenia.

Celková cena sa povaŽuje za konečnú a nemennú. Zm|uvnácena sa dohodou zmluvných
strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb
DPH.

Naviac práce, okľem tých, ktoré nevyvolajú zvýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné
a v prípade ich zrea|izovania nebudú uhradené.

Napriek uvedenému v odseku 6.6 a 6.7, ak budú naviac práce opodstatnené a ktore by
vyvolali zvýšenie ceny, je zhotovitel' oprávnený ich realizov ať až na zäklad,epodpísanéhô
dodatku k tejto zmluve, ktoý si objednávateľ vyhĺadzuje právo predloŽiť na ľokovanie
mestského zastupiteľstva.

Zhotovitel' prehlasuje, že sa oboznámil s predmetom plnenia, povaŽuje ho za správny
a úplný na riadne zhotovenie diela.

čl. vII.
Platobné podmienky

Predmet zákazky bude spolufinancovaný na základe podpísanej Zmluvy o spolupráci
medzi Mestom Šaľa a SAMSUNG Galanta, občianske 

^združenie-, 
ktorej podmienkäu je

čerpanie dotácie do konca roka 2020, a zvlastných pľostriedkov objednávateľa, preio
objednávateľ nemá zäujem o oneskoľené plnenie predmefu zmluvy.

objednávateľ neposkytne zá|ohu na stavebné práce a dodávky. Zhotoviteľ bude
faktuľovať vykonané stavebné práce a dodávkyjednou faktúrou a to na základesúpisov
vykonaných pľác adodávok potvrdených technickým dozorom objednávatelá po
realizácii celého predmetu zákazky teda za dodané stavebné pľáce a dodávky po
celkovom ukončení stavebných prác bez vád anedoľobkov potvrdených obidvoma
zmluvnými stranami v ,,Zápise o prevzati a odovzdaní stavby, resp. diela".

objednávateľ uhradí pľedmet plnenia nazák|adedvoch faktúr vystavených Zhotoviteľom
nasledovne:

a) 1 . faktúra bude vystavená a doručená objednávateľovi do 13 ' l2.2O2O vo ýške
20.000,- EUR, t. j. hodnoty finančnej podpory poskýnutej SAMSUNG
Galanta, občianske združenie za vykonané stavebné pľáce,

b) 2. faktúru bude vystavená vo qýške rozdielu celkovej ceny s DPH podl'a ods.
ó.3 tejto zmluvy a hodnoty l. faktúry po protokolárnom ukončení stavebných
prác a odovzdaní energetického certifikátu budovy.

Súčet hodnôt vystavených faktúr č. l a č. 2 spoločne sa ľovná sume celkovej ceny s DPH
podľa ods. 6.3 tejto Zmluvy.
Splatnost'faktúr je v lehote do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi'

Súčast'ou faktur budú aktuálne platné ceľtifikáty kvality, pľehlásenia o zhode
k zabudovaným materiálom a ýrobkom ak už neboli predloŽené skôr' Faktúry budú
splňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných a daňoqých predpisov, ich
súčasťou bude okrem iného súpis vykonaných prác s rekapituláciou a krycím listom,
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

všetko potvrdené technickým dozoľom objednávateľa. Dalšou súčast'ou faktúr bude

podrobná fotodokumentácia z vykonaných stavebných prác, aj z ich priebehu Za

fukt,''ouu.'é obdobie a to na CD nosiči a fotokópia listov stavebného denníka, váŽnych
lístkov za sledované obdobie.

čt. VIII.
Záruka za kvalitu diela - zodpovednost'za vady

Zhotoviteľ ručí a zodpovedá zato, Že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy,

v zmysle platných právnych predpisov a pľíslušných STN a EN a že počas záručnej doby

bude mati vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uľčené ýzvou na predkladanie ponúk,

projektovou dokumentáciou definovanou v odseku 4.2 tejto zmluvy a rozpočtom

uvédenym v prílohe č. l tejto zmluvy predloŽeným v ľámci ponuky zhotoviteľa

a zodpoved á kvalitativnym poŽiadavkám, ktoré sú stanovené platnými právnymi

pľedpismi, STN a EN, a Ženemávady, ktoľé by zn1žovalihodnotu alebo schopnosť jeho

pouzívania predpokladaným alebo obvyklým účelom. Ďalej zodpovedá za vady die|a

zistené v záručnej dobe.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite' ľozsahu a parametroch diela stanovených

súťaŽnými podkladmi, stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a

záväznýmltechnickými normami a všeobecnými predpismi' Dielo mátieŽ vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nieje vykonané v celom ľozsahu,

b) dokladý podľa ods. 5.5' tejto zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli
odovzdané neúplné alebo spôsobom, ktoý je v rozpore s obsahom zmluvy,

c) má právne vady, alebo je zaťažené pľávami tretích osôb.

Záručná doba j e dohodnutá nasledovne:
- na stavebné práce, poskýnute sluŽby ana dodávky 60 mesiacov azačina plynúť

odo dňa pľotokolárneho pľevzatia diela objednávateľom, ktoľé je zhotovené bezvád
a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol uŽivat'dielo pre vady,

za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Zŕnlčná doba neplynie počas doby, v ktorej

objednávateľ nemohol predmet diela pouŽívať pre vady diela, zaktoré zhotoviteľ

zoápovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok oprávnenej reklamácie

objednávateľa zhotoviteľom opravené, plynie záručnádoba opätovne od začiatklla
to odo dňa vykonania ľeklamačnej opľavy.

Zm|uvné strany Sa dohodli pre prípad vady diela, Že počas záručnej doby má

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodkladne bezplatne odstrániť

vady.

Zhotoviteľ je povinný vadu diela, na ktoru sa vzt'ahuje záruka, odstrániť podl'a typu vady

v termínoch:
a) menej závaŽná vada do 7 dní odo dňa jej uplatnenia písomnou formou reklamácie

(email).
b) viac závaŽná vada do 3 hodín od okamihu jej uplatnenia (telefonicky potvrdené

písomnou foľmou reklamácie (email)
Zmluvné strany sa dohodli, Že zameĺej závažni vadu povaŽujú vadu pľedmetu plnenia,

ktorá síce obmedzuje riadne uŽivanie, ale neznemoŽňuje bezpečné uŽívanie diela.
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Yiac závažnou vadou je na účely tejto zmluvy vada, ktorá znemoŽňuje riadne a bezpečné

uŽívanie pľedmefu plnenia, môŽe spôsobit' ďalšie škody na majetku a ohľozenie zdravta
l'udí.
Zmluvné stľany sa dohodli, Žebezohľadu na lehoty dohodnuté v tomto odseku zmluvy,
je zhotoviteľa povinný vadu odstrániť v čo najkľatšom čase.

objednávateľ je povinný umoŽniť pľacovníkom zhotoviteľa prístup do priestorov
potrebných pľe odstľánenie vady. Pokiaľ tak neuľobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní s

termínom nastúpenia na odstľánenie vady ani s termínom na odstránenie vady.

8'6 objednávateľ sazavänlje,Žepnpadnúľeklamáciuvadydielauplatníbezodkladnepo jej

zistení písomnou foľmou.

8.7 Zhotovitel' je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zaktoých vznik
zodpovednosť popieľa, ktoých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto

vzniknuté budú v prípade opľávnenosti uhľadené na zák|ade vzájomnej dohody

zmluvných strán podľa spôsobu tvoľby ceny diela, t. j. jednotkové ceny pouŽitých pľvkov

podľa ýkanl qýmeľ a preukázaného mnoŽstva vykonaných prác'

čl. IX.
Zmluvné pokuty

9.1

9.2

Zhotoviteľ zaplatiobjednávateľovi zmluvnú pokutu vo qýške 0,5oÁz ceny diela uľčeného

v odseku 6.3 tejto zmluvy zakaŽdý aj zač,atý kalendárny deň omeškania odovzdania pľác

podľa čl. 1y. vdohodnutom teľmíne podľa čl. V., odsek 5.3 tejto zmluvy, ďalebo

neodstránenia prípadných vád a nedorobkov uvedenýchv ,,Zápisu o prevzatí a odovzdaní

stavby, resp. diela".

Ak zhotoviteľ neodstr äni zjavnévady zistené pri prebeľacom konaní a uvedené v ,,Zápise
o prevzatia odovzdaní diela" v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich zistenia,

zaplati objednávateľovi za každý aj začatý kalendámy deň omeškania s odstránením

každejjednotlivej vady zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR až do doby jej úplného

odstľánenia.

g.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamovane skryté vady diela zistené počas záručnej

doby v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich oznámenia (pľednostne e-

mailom) objednávateľom, zap|atí objednávateľovi zakaŽdý aj zaéatý kalendáľny deň

omeškania s odstránením každej jednotlivej reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo

ýške 500,- EUR aŽ do doby jej úplného odstránenia.

9.4 V prípade, Že zhotoviteľ do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej ľeklamácie

objédnávateľom nezačne odstraňovať zistené vady' objednávateľ má právo odstľániť

vady treťou osobou na náklady zhotovitel'a.

9.5 objednávateľ zaplati za omeškanie úhĺady platieb na zák|ade platobných dokladov

uvédených v čl. VII. tejto zmluvy , zakaŽdý prípad azakaŽdý aj zač,atý kalendámy deň

omeškania úrok z omeškania vo výške O,05 yo z dlžnej sumy po lehote jej splatnosti.

7
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9.7 Zmluvnú pokutu vyičtuje oprávnená strana povinnej strane písomnou formou. Vo
vyíčtovaní musí bý uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k vyričtovaniu zmluvnej
pokuty opľávňuje a spôsob qýpočfu celkovej vyšky zmluvnej pokuty.

Pokial' činnost'ou alebo nečinnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody
objednávateľovi alebo tretím osobám Z titulu opomenutia, nedbanlivo.ti ul"bo neplnením
podmienok vyplývajúcich zo zákona, technických alebo iných noriem, zmiuvy, je
zhotovitel' povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstľániť navrátením do
pôvodneho stavu (restitutio in integrum) a ak to nie je moŽné, tak ťrnančne nahľadiť.
Všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

9.8

čl. X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednost' (vyššia moc)

10.l Za okolnosti vylučujúce zodpovednost'sa povaŽuje prekážka, ktoľá nastala nezávisle od
vôle zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa povaŽujú najmä
štľajky, ýluky alebo iné pľacovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov,
vojny, či uŽ vypovedané alebo nie, blokády, vzbury, výrŽnosti, epidémŕ, Zosuyy pôdy'
zemetľasenia, búľky, blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, qýbuchy a akékol'vek
iné podobné nepredvídateľné skutočnosti, ktoľé vznikli nezávisle od vôle zmluvných
strán, a ktoľé zmluvné strany nemôŽu ovládať alebo prekonat' vynaloŽením ná|eŽitej
alebo odbornej starostlivosti a postihujú moŽnost'plnenia povinnosti zmluvnej strany.
Zmluvná stľana postihnutá skutočnost'ou vyššej moci bezodkladne prijme všetky
primerané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plnit'si zmluvne záväzky.
Ziadna zo zm|uvných strán sa nepovaŽuje za stľanu, ktorá porušuje svoje zmluvné
závázky, ak plneniu takýchto záväzkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoré
vzniknú po uzavretí tejto Zmluvy.

l0.2 Každá zo zm|uvných stľán je povinná písomnou formou vyrozumiet' bez zbytočného
odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednost'tejto zmluvnej
strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností, inak sa ná
ňu hľadí tak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá. Zmluvnástrana odvolávajúca Sa na
okolnosti vylučujúce zodpovednost' je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane
možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.

l0'3 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinút' pľimeľané úsilie na
odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednost', aby bolo moŽné plnenie predmetu
tejto zmluvy adruhej zmluvnej strane písomne oznitmit' zán\k okolností vylučujúcich
zodpovednost'.

čl. xI.
ostatné ustanovenia

l1.1 Zhotoviteľ sa zaväzllje pri vykonávani prác dodržiavať všeobecne závázne pľedpisy,
bezpečnostné predpisy a platné technické nonny v zmysle projektovej dokumentácie.
Ustanovenia, ktoré nie sú obsiahnuté v návrhu tejto zmluvy sa budú riadit' všeobecne
platnými ustanoveniami obsiahnutými v obchodnom zákonníku _ zákon č. 513/1 992Zb.
v platnom zneni a slovenským pľávnym poriadkom.
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l1.2 Zhotoviteľ súhlasí svykonaním kontľoly (auditu) oveľovania súvisiaceho sprácami
kedykol'vek počas platnosti a účinnosti zm|uvy, a to oprávnenými osobami uľčenými
poskýovateľom finančného príspevku SAMSUNG Galanta, občianske zdruŽenie
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

l 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečit' pracovisko proti šíreniu prašnosti a hlučnosti

1L4 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy pľedloŽí objednávateľovi fotokópiu platnej zmluvy
na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom V pľedmete zákazky
v minimálnej ýške celkovej ceny diela s DPH uvedenej v odseku 6.3 tejto zmluvy, alebo
ekvivalent v inej mene' počas celej doby ĺea|izácie stavby a v zélručnej dobe. Zhotoviteľ
sazavázujedĺžať poistenie v platnosti počas celej vyššie uvedenej doby.

1|.5 Zm|uvné strany sa dohodli, že ak vtejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná
komunikácia podl'a tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou bude doručovať
doporučenou poštou, kuriéľom alebo osobne a V prípadoch stanovených touto zmluvou aj
pľostľedníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením
takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa povaŽuje deň ptevzatia
písomnosti. V prípade, ak adľesát odmietne písomnost' prevziať, za deň doručenia sa
povaŽuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V pľípade, ak si adresát neprevezme
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa povaŽuje posledný deň úloŽnej
doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vľáti odosielatel'ovi s označením pošty
,,adresát neznämy" alebo Adľesát sa odst'ahoval" alebo s inou poznámkou podobného

ýznamu, za deň doručenia sa povaŽuje deň vľátenia zásielky odosielateľovi.

1l.6 objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
zhotovitel'om. Na účely tejto zmluvy za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom
povaŽuje najmä:
a) ak sa pľeukáŽe, že zhotoviteľ v ponuke v ľámci veľejnej suťaŽe alebo v odpovedi

ĺa Yýzvu na podanie ponuky predložil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepľavdivé, neúplné alebo skľeslené údaje,

b) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz' bolo proti zhotoviteľovl začaté
konkurzné alebo ľeštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol pľoti
zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
alebo bol zrušený konkuľzu z dÔvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhľadu
výdavkov a odmenu spľávcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná
obava, Že plnenie záväzkov zhotovitel'a v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne
ohľozené,

c) zhotoviteľ je v likvidácii,
d) zhotoviteľ nedodľŽal podmienky odseku 1 l.4 tejto zmluvy

1l.7 Y prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy
odstúpit' po márnom uplynutí primeľanej doby stanovenej v písomnej výzve druhej
zmluvnej stľane na odstránenie konania v ľozpore so zmluvou, prílohami a právnymi
pľedpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné stľany písomne nedohodnú
inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.

ll.8 Vprípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu vprávnom
postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena pľávnej
formy, zmenav opľávneniach konať V mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákol'vek iná
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Zmena majúca priamy Vplyv na plnenie zo strany zhotovitel'a, je zhotovitel' povinný
písomne oznámit'tieto skutočnosti písomne objednávatel'ovi najneskôľ do 5 (piatich) dní,
od kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú
objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpit'
od zmluvy' Za aktkol'vek inú zmenu sa povaŽuje aj zmena bankového spojenia
zhotoviteľa, pričom k tejto informácii pň|oži aj potvrdenie príslušnej banky.

l l.9 odstúpenie od Zmluvy sa spľavuje ustanoveniami $ 344 a nasl. zákona č. 5l3lI99l Zb'
obchodný zákonník v zneni neskorších pľedpisov. odstúpenie musí mať písomnú formu,
musí byt doručené druhému účastníkovi dohody (tej, ktorá svoju povinnosť porušila)
a jeho účinky nastávajú dňom doručenia odstúpenia' odstupením od objednávky nie je
dotknuté právo na náhradu škody v plnej ýške.

l l ' l0 objednávateľ je opľávnený vypovedat' zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začina plynúť prvym dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola ýpoveď doručená zhotoviteľovi.

čl. xII.
Záperečné ustanovenia

|2'l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stľán. objednávateľ si vyhľadzuje pľávo zmluvu predloŽiť na prerokovanie
Mestskému zastupiteľstvu v Šali.

l2.2 Tuito zmluvu v zmysle $ 5a zákona č.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom zneni
objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle. Zm|uva nadobúda účinnosť aŽ

nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

12.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle objednávateľa.

|2'4 Zmluvné strany sa zavázuju riešiť prípadné spory vyplývajúce ztejto zmluvy o dielo
prednostne ťoľmou dohody (zmieru) pľostľedníctvom svojich zástupcov.

I2'5 v pľípade, Že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zm|uvná strana oprávnená poŽiadať
o rozhodnutie súd. Všetky SPorY, ktoré vzniknú v tejto zmluvy, vľátane spoľov o jej
platnosť' výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym ľozhodcovským súdom
Éurópsky rozhodcovský Súd znadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRAŽNE
a MEDIACNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE a. s. podľa
jeho zák|adných vnútorných právnych predpisov. Strany Sa zaväzujil podrobiť
ľozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre stľany konečné, záväzne
avykonateľné abude vydané vjazyku slovenskom. Spor je oprávnený pľerokovať
a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovat' predsedníctvo ERS po
predloŽení návľhu predsedu ERS zo Zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ustne
pojednávanie sa bude konať v sídle ľozhodcovského súdu v SR v jazyku slovenskom.

12.6 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho ľozporu
s právnymi predpismi SR a EU, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení
zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zavänljú bezodkladne vzájomným
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ľokovaním nahľadit'neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, abybol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlir{ch ustan"ove ní zmluvy '

l2'7 Menit' alebo.dopĺňat' obsah tejto zmlur,y je moŽné len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zásiuicami oboch zmluvn1ých strán]

12'8 Táto zmluvaje vyhotovená v 4 origináloch,každý znichmá platnosť originálu' Trivyhotoveni a zmluvy dostane objednávatel' a jedno zĹotovitel'.

12'9 Zm|uvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajovv súlade s nariadením GDPR a zákonom č. |8/2ó18 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov, v ľozsahu 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, najneskôľ vsaŕ do l"il' vysporiadania
všetkých záväzkov vzniknutýchnazáklad,e tejto zmluvy a uplynutím aľcĹivačnej doby.

l2'l0Pre zmluvné strany sú rozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany
sa dohodli, Že pokial'niektoľé vzt'ahy zaloŽené touto zmluvou alebo s ňou súvisiace niesú ýslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadit' ustanoveniami obchodného
zákonnika a ostatnými všeobecne záväznýmipľávnymi pľedpismi SR.

l2'l1Zmluvné strany vyhlasujú, Že si túto zmluvu pľečítali, poľozumeli jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvne prejavy sú dôstatočn" rroru^ttel,né a určité,
zástupcovia oboch zmluvných stľán sú opnívňeĺ uzaviet' tuto zmluvu V mene zmluvnej
strany, ktoru zastupujú a na znak súhlasu sjej obsahomjupodpisujú.

Prílohy zmluvy:

l. Rozpočet

V Šali aĺu .'!9.:!/"..!.? L?. V Šah aĺu .Ý.!...|/. ;..?!.?.o

Zhotovitel': objednávatel':

Mesto Šaľa

Irt

*

MTM Plast s.r.o

"i 5.i'.L" *

2ul. i,l.

to 'ri,'itrr" l) /{
1

ľ"ĺs'/i"';ĺg"i
Vnfiator mesta

1.I
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KRYcĺLtsT RozPočru
Sta'óa:

Výmena oKien V budo\'e kolkáíne v meste Šaľa

0í - VýÍÍpna okien

JKSô:
iĺĺeato:' - _ 

:

_ooi!oň!m1ii: - --,

KŠ: 
-'-

Ďá:turn:

'lÓb:

ĺČ opĺ:

. Plgiektir!:

ĺČ DPH:
' 

Špráóó',ätôľ: lČÓl 
__

lČ opH:

Cena bez DPH
30 8ĺ9'2í

Ĺ]PH zák|adná
äklad dane'

o,oo

30 819.211

šaaznä oäne - ýýsĺ," óáne
20,lao/o

' 20.00% ô J

Projektant spracovateľ

Dátum a Pečiatka Dátum a

.;': 
'n 

--

Dátum Pďiatka DátUm a

?';.,



REKAPITULÁon RozPočTU

Kód dielu - Popls cona ceĺkom

407,

2'l

6

6 - Úpĺavy povchov podlahy, osadenie

9 _ ostatné konštrukcie a práce_bÚranie

767 - Konštrukcie doplnko!é ko\o\É

'PsV _ Práce a dodávky PSV

766 - Konštrukcie stolárske

30 072,59

24ô'62

500,00

í56'00

2252,

Star,ba:

Ob.jekt.

Výmena okien v budoe kolkáme v nreste Šal'a

0í - Výĺľrna okien

Miesic: . - .

OUleOnaratel:

Z\otovitel':

Dátum:

Crojektant:

spracclaleľ:

Náklady z rozpočtu

HSV _ Práce a dodávky HSV

; 786 _ Čalúnnické pÉce

78r'.-Maľby

764 - Konštrukcie klampiarske

30 8í9'2í

746,62



RozPočET

MTM PLAST

Práce a dodávkyHSV

Staióa:

Obj.;kt:

l(ód Popis

osadenĺe 62

Pň T6 MJ lhoältn J.cona [EUR! Cena celkom IEUF,T

Výmena i)klen Ybudo\€ kolkáíne v nlesle Šaĺa

0i - Výĺĺena okien

i!ilssio

objednávateľ-

äctcúteI':

Náklady zrozpoétu

o HSV

D6

Dátlm

P;ojeKiant.

Spmco\atel Mahr

30 819,21

746,62

M 81 1 560000200
+

m
+

šírka 200 mm
PVC 32,450 7,60 246.62

2 K 941 955001 .S
LeŠenie ĺ'ahké pracovné pomocné, íesp. mont.
Plošine kpl 500,00l,oooi soo,ool

3 K 764711 1 13a DrM paÍapetovz plechu hÍ. 0'8mm
biele + m 1 8,30 1

4 K I1t3b
+

195mm biele +

parapetov z plechu
PVC m

5 K 76471'l I 13c
P\C

+M
2í0mm, biele t m 23,650 8,40 198.66

b K I 400

demontáb ea
likúdácie pÔ\odných okien a paÍapiet, osadenia

parapiet' murárskych vispra\rk ostení,
osten

7 M 61 1410010401
yxš mm,

farbe ks 11,000 119.00 1 309.00

M

PÍáce a dgdávky |QV 30 072,59

í6'340

Okno

32,450

Konštrukcie

9

23,650

Konštrukcie 21

I

o

o PSV

0'8''l'ĺ +1.25*2+2,35'9

konštrukcie a

0'sĺ 1
Okno

1 1 410010402

Plastová okenná zostava vxš 4350/2350 mm s
- 10 sklených výphi (trojsklo) + 2 ks 1-kr'

okno vxš 1 450n00 mn os - reflexné prolislnečné
napr. Stopsol alebo ekvivalent

ks 9,000 1 552,00 13 968,00

I M 61 1410010403
farba biela

okno Inm
ks 19,000 106,00 2 014,O0

10 M 61 1 41 001 0404 620x1250 mm,
Íarba biela

okno
ks 2,000 1 118,20 2 236,40

11 M 61 1 410010405 mm,
taĺba biela

dvere
PVC ks 1,000 538,90 538,90

Konštrukcie kor.ole 4248,6 6D 767

12 K 767646520
tenĺ' maľoýek osten dopÍavy

wátane demontáb aiilontáŽd\eÍnej zostavy
pô\odných d\€rí, m uráBk}ch vispra\ok m 22, 92,90

13 M 61 1 41 22.1

zostava vXš 2870ĺ2660 mm s pÍedelmi - 7
sklených výplni (trojsklo),2 Pvc výplne biele + 2-kr.
dvere vxš 2100/1600 s predelmi - 4 sklené výplne
(trojsklo), 2 PvC výplne biele + samozatvárač s
aretáciou

ks 2,000 2 980,50 5 961 ,00

14 K 78441801 1
aotloÍoV

alebo na schodisku m2 156,00

K 7866411't',l Veítikálne te)dilné älÚie ukotwné na stenU m2 75,080 30,00 2

D 786 2
15

D 784


