,,ZMLIJVAO DIELO

Urrr,

-.!.{{Š.? Z ?

uzatvorená podľa ust. $ 536 a nasl. zákona č. 513/|991Zb. obchodný zákonnik
v zneni neskoľšíchpredpisov (ďalej len ,,zmluva")

čl. I.

Zmluvné stľany

1.l

objednávateľ:
Sídlo:
Štatutáľny orgán:
ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:

Telefóďfax:
E-mail :
Poverený na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
(ďalej len',objednávateľ")

l.2

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta
00306 I 85

2021024049
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s
sK48 llll 0000 006627849005
03 17 7 059 8 I -4 / 03 I7 7 06021
mesto@sala.sk
Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Ing. František Čibrik, vedúci oSaKČ, MsÚ Šaľa

Zhotoviteľ: MTM PLAST s.ľ.o.
Sídlo zhotoviteľa: Hlavná 21861 7 3 A, Šaľa 927 Ol
7,9stúpený: Mgľ. Ladislav Máhr
ICO: 36 552186
IČpre DPH: 2O20lgI294
DIČ: SK202}lgl2g4
Bankové spojenie: Čsoľ
Císlo účtu:SK04 7500 0000 0040 0360 8626
Poverený na rokovanie vo veciach zmluvných: Mgľ. Ladislav MáhÍ
Poverený na rokovanie vo veciach technických: Mgr. Ladislav Máhľ
Tel./mobil: 0915 882 156
Fax:
E-mail : mahrmont@mahrmont. sk
Zapisaný v obchodnom registri (okľesný súd Trnava , vložka č. 16328lT
(ďalej len,,zhotoviteľ")
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné stranf')
čl. il.
Úvodné ustanovenia

2.1

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona
č,. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v zneni neskoršíchpredpisov (ďalej len ,'zákon o verejnom obstaľávani") - zäkazky
s nízkouhodnotoupodľa $ ll7.

2.2

3.1

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je vit'azná ponuka zhotoviteľa v rámci verejného

obstarávania vyhláseného dňa 30.04.2021.

čl. III.
Východiskové podklady a údaje

Východiskovéúdaje:
a) názov zákazky,,Rekonštľukcia krízového centľa_ 1. etapa (okná a sklobetónové
výplne"
b) objekt Kľízovéhocentra u|.Partizánska 1, 927 01, Šal'asanachádza na pozemku
p. č.2705 v katastľálnom územíŠaľa.
c) stavebník - Mesto Šal'a,Námestie Sv. Tľojice 7, g27 15 Šaľa
d) splnomocnený zásfupca stavebníka a poverený na prebeľanie stav. prác a technický
dozoľ objednávateľa: InB: František Čib.ik, vedúci oddelenia stľatégie
a komunálnych činností, MsÚ Šaľa
čl. Iv.
Predmet plnenia

4.1

Zhotoviteľ sazavdzuje zhotoviť dielo Rekonštrukcia krízového centľa- 1. etapa (okná
a sklobetónové výplne najmä: uskutočniť výmenu výplňových konštrukcií v obvodovom
plášti na objekte krízového centľa v meste Šaľaza podmienok stanovených v tejto
zmluve, v ľozsahu podl'a opisu pľedmetu zákazky a spľacovanom projekte pre ohlásenie
stavebných úpľav, a v súlade so sút'aŽnou ponukou a naceneným výkazom výneľ vo
foľme ľozpočtu (príloha č' l) a pľotokolárne ich odovzdať objednávatel'ovi v stanovenom
teľmíne do 9 týždŕlovod účinnostitejto zmluvy. Tento teľmínsa nevzt'ahuje na plnenie
podľa ods' 4.6 tejto zmluvy. objednávateľ sa zaväzuje dokončenédielo, pľáce zhotovené
bez vád a nedorobkov ptevziať a zaplatit' za ne dohodnutú cenu podľa článku VI. tejto
zmluvy.

4.2

Zhotoviteľ sazaväzuje dielo zrealizovať podľa:
projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia Krízovéhocentra- l. Etapa_ projektová
dokumentácia ohlásenia stavebných úpľav- Tamaskovic.sk-pľojektovanie stavieb,
ul. Pázmaňa30,927 0l Šaľa,v stupni PD pľe ohlásenie stavebných úprav l2/2}1g,
podmienok oznámenia k ohláseniu stavebných úpľavzo dňa 19.12.2009 pod číslom
ocUMoC-832l20I9l4563 k predmetnej dokumentácii vydaného obcou Močenok,
príslušn;imstavebným úradom.

4.3

Zabudovane materiály a výrobky budú 1. akosti a budú doloŽené certifikátom kvality.
Súčasťouzákazky je aj 60 mesačný záručný seľvis na dodané tovary, poskýnuté sluŽby
aj realizované práce.

4.4

Zhotoviteľ sa zav'ázuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
počas prevádzky krízovéhocentra, pľeto vykoná všetky opatrenia na zabezpečenie
bezpečnosti zamestnancov mesta, správcu ako aj návštevníkov krízového centra.
Zhotoviteľ sa zaväztlje dodržat' pri vykonávaní diela všetky podmienky vyplývajúce
z pľojektovej dokumentácie, ohlásenia stavebných úpľav,tejto zmllvy, a prípadne iných
ľelevantných dokumentov. Pokiaľ nesplnením týchto podmienok vznikne
objednávatel'ovi škod a, hradiju zhotoviteľ v plnom rozsahu.

4.5

Súčast'oupľedmetu plnenia je aj dodanie návodov k obsluhe, údrŽbe a ceľtifikátov,
vyhlásení o zhode a pod., v rozsahu podľa platných STN, zákonov, vyhlášok, predpisov
a zaškolenie personálu.

4.6

Súčast'oupredmetu plnenia je dodanie 2 paré pľojektu skutočnej ľealizácie diela
v tlačenej forme (l x v elektronickej podobe na CD) so zakĺeslenímuskutočnených
zmien a úprav do pľojektu pľe ohlásenie stavebných úprav a potvľdenim zo stľany
zhotoviteľa a dodanie eneľgetického certifikátu budovy podľa platnej legislatívy (2 x
v tlačenej podobe, l x v elektľonickej podobe)' Teľmíndodania energetického ceľtiťrkátu
je najneskôr do 2 týŽdŤrcv od protokolárneho odovzdania diela po ukončenístavebných
prác a vyhotovenia,,Zápisu o prevzati a odovzdaní diela".

4.7

Súčast'oupredmetu plnenia je aj dodanie energetického ceľtifikátu budovy

4.8

Pred zadaním okien do ýroby je nevyhnutná osobná prehliadka daného objelĺÍu, zameranie na
mieste a odsúhlasenie definitívnych paĺametrov otváravosti okien zo strany zástupcu
objednávatel'a.

čl. v.

Teľmíny plnenia

5.1
5.2

odovzdanie aprevzatie staveniskďpracoviska (miesto realizácie Diela) sa uskutoční

najneskôr do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnostitejto zmluvy.

Začatie stavebných pľác najneskôr do 2 dní od odovzdania staveniskďpľacoviska

5.3

Termín odovzdania predmetu plnenia - do 9 týždňov od nadobudnutia účinnostitejto
zmluvy. Prevzatie pľác sa potvrdí a uvedie v ,,Zápise o prevzati a odovzdaní diela"'
Uvedený teľmínsa nevzťahuje na dodanie energetického v zmysle čl. IV. odseku 4.6 tejto
zmluvy apri poskytnutí súčinnosti podľa čl. XI. ods. 1I.2 tejto zmluvy pľi kontrole
zo stľany poskýovateľa finančného príspevku, ktoľémôŽu nastať neskôľ.

5.4

V prípade, ak dielo vykazuje vady ďalebo nedoľobky objednávateľ nie je povinný
predmet plnenia prevziať. V prípade, ak ho napriek uvedenému objednávateľ prevezme,
zhotoviteľ sa zav'ázuje v ,,Zápise o prevzati a odovzdaní diela" určiťzáväzné teľmínyna
odstránenie prípadných vád a nedorobkov' Tým nie je dotknutýnáľok na zmluvnú pokufu
aŽ do doby úplneho odstľánenia všetkých vád a nedorobkov podľa čl. IX. odseku 9.1 tejto
zmluvy.

5'5

K pľeberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady osvedčujúce akost'
a kompletnosť diela:

a)

b)

2 x kompletné paré pľojektu skutočnej rea|izácie diela PD pre ohlásenie stavebných
úpľavso zakreslením zmien rea|izovaných pľác, s označenímpľojekt skutočného

vyhotovenia v tlačenej forme a 1 x elektronicky,
lx nasledovné dokumenty:
- Ceľtifikáty, vyhlélsenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti
mateľiálov a vykonaných pľedpísaných skúškach
- manuály' ľesp. prevádzkové predpisy na užívaniea údrŽbu pľedmetu diela
- doklady o nakladaní so stavebn1ým odpadom, stavebný denník.

čl. vI.
Cena

6.l

Celková cenabez DPH za predmet zmluvy v zmysle čl. IV. Tejto zmluvy je výsledkom
veľejného obstarávania a je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18l|996 Z. z. o cenách
v zneni neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z' z. v zneni neskorších
predpisov
vo výške |1.63l,45 EUR

DPH 20 oÁ 3.526,29 EUR
Celková cena sDPH za predmet zmluvy podľa čl' v.
dvadsat'j edenti sí cstopät'd esi atsedem euľ' 7 4 cent).

6.2

je

21.\57,74EIJR (slovom:

Dohodnutá zmluvná cena vrátane jednotkových cien bola uľčenána základe záväzného
ľozpočtu (Príloha č. 1) a je záväzná.
Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a sluŽby v ním ponúknutej výške ceny
podľa rozpočtu abez ohľadu na vlastné vynaloŽené náklady. Zhotoviteľ pľehlasuje, Že
ním ponúknutá cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pľavidlá pre tvoľbu ceny
podľa rozpočtu. Zm|uvné strany povaŽujú ľozpočetuvedený vpodanej ponuke
zhotoviteľa v ľámci veľejného obstaľávania za try|ný azáväzný. V prípade Sporu sa má
za to, že zhotovitel' získal všetky infoľmácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil.
Zhotoviteľ sa nemôŽe dovolávať zvýšenia ceny Z akéhokol'vek dôvodu najmä však z
dôvodu, Že mu neboli známe alebo poskýnuté všetky potrebné infoľmácie. Zhotoviteľ

súhlasís pľevzatím úplnej zodpovednosti

za riadne a včasnédokončenie diela

v dohodnutej cene.
Dohodnutá cena diela obsahuje zisk a všetky náklady zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu
a včasnémuvykonaniu diela' Cena diela obsahuje okrem nákladov na vlastné vykonanie
diela tiež všetky súvisiace náklady najmä aj na:
a) udrŽovanie a odstľánenie zaiadení zhotoviteľa z miesta realizácie,
b) zabezpeč,eĺiebezpečnosti a hygieny práce,
c) opatreniak ochrane Životného prostredia,
d) poistenie diela, osôb a zhotoviteľa,
e) náklady na projektovú dokumentáciu skutočnéhovyhotovenia diela,
0 bankové záruky alebo iné zábezpeky,
g) oľganizačnúa koordinačnúčinnosť,
h) poplatky spojené so záberom verejného priestranstva,
i) zabezpečenie nevyhnutných dopľavných opatrení,
ak budú potrebné.

6.3

Zhotoviteľ pľehlasuje, Že v cene sú zahľnutévšetky náklady spojené s realizáciou
potrebných stavebných prác a dodávok a poskýnutých sluŽieb výadovaných na riadne
splnenie pľedmetu plnenia.

6.4

Celková cena sa povaŽuje za konečnúa nemennú. Zmluvnácena sa dohodou zmluvných
stľán môŽe zmeniť v prípade, ak dôjde v priebehu vykonania diela k zmenám sadzieb
DPH.

6.5

Naviac práce, okrem tých, ktoľénevyvolajú zvýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné
a v pľípadeich zrealizovania nebudú uhradené.

6.6

Napriek uvedenému vodseku 6.4 a6.5, ak budú naviac pľáce opodstatnené aktoré by
vyvolali zvýšenie ceny, je zhotovitel'oprávnený ich ľealizovať aŽnazákladepodpísaného
dodatku k tejto zmluve, ktorý si objednávateľ vyl'radzuje právo predloŽit'na rokovanie
mestského zastupiteľstva.

6.7

Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil
a úplný na riadne zhotovenie diela.

s

pľedmetom plnenia, povaŽuje ho za správny

čl. VII.
Platobné podmienky

7.l

Pľedmet zákazky bude financovaný z dotácie na podporu rozvoja sociálnych sluŽieb
poskýnutej Ministeľstvom pľáce, sociálnych vecí a rodiny SR a z vlastných zdrojov
mesta Saľa.

7.2

7

.3

objednávateľ neposkýne zálohu na stavebné práce a dodávky. Zhotoviteľ bude
fakturovať vykonané stavebné práce a dodávkyjednou faktúrou a to na základe súpisov
vykonaných pľác a dodávok potvľdených technickým dozorom objednávateľa po
realizácli celého pľedmetu zákazky teda za dodane stavebné pľáce a dodávky po
celkovom ukončení stavebných prác bez vád anedorobkov potvrdených obidvoma
zmluvn;imi stranami v ,,Zápise o prevzati a odovzdaní stavby, resp. diela".
objednávateľ uhradí predmet plnenia nazáklade jednej faktury vystavenej zhotoviteľom,
ktorá bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. objednávateľ je
oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň prevzatia pľedmetu plnenia bez vád
a nedoľobkov.

7.4

Súčasťoufaktury budú aktuálne platné certifikáty kvality, pľehlásenia o zhode
k zabudovaným materiálom a qýľobkom ak už neboli predloženéskôr. Faktura bude
splňať všetky náleŽitosti v zmysle platných účtovnýcha daňových pľedpisov, ich
súčasťoubude okĺem iného súpis vykonaných prác s rekapituláciou a krycím listom,
všetko potvľdené technic{im dozorom objednávateľa. Ďalšou súčasťoufaktúr bude
podľobná fotodokumentácia z vykonaných stavebných prác, aj z ich pľiebehu za
fakfurované obdobie a to na CD nosiči a fotokópia listov stavebného denníka, vážnych
lístkov za sledované obdobie.
čl. v[I.

Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady

8.1

Zhotoviteľ ručía zodpovedá zato, Že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy,
v zmysle platných pľávnych pľedpisov a pľíslušnýchSTN a EN a Že počas záručnej doby
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uľčenévýzvou na predkladanie ponúk,
pľojektovou dokumentáciou definovanou v čl. IV. odseku 4.2 tejto zmluvy a rozpočtom
uvedenýn v prílohe č. 1 tejto zmluvy predloženým v rámci ponuky zhotoviteľa
a zodpovedá kvalitatívnym poŽiadavkám, ktoré sú stanovené platn1ými pľávnymi
pľedpismi, STN a EN, a Že nemá vady' ktoré by znlžovali hodnotu alebo schopnosť jeho
pouŽívania pľedpokladaným alebo obvykl;ým účelom.Ďalej zodpovedá za vady diela
zistené v záručnej dobe.

8.2

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, ľozsahu a parametroch diela stanovených
súťažnýmipodkladmi, stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou

azáväznými technickými normami a všeobecn;imi pľedpismi. Dielo mátiežvady, ak:
a) vykazlfie nedorobky, teda nie je vykonané v celom ľozsahu,
b) doklady podľa čl. V ods' 5.5. tejto zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané,boli
odovzdané neúplnéalebo spôsobom, ktory je v rozpoľe s obsahom zmluvy,
c) má právne vady, alebo je zat'aŽené právami tretích osôb.

8'3

8.4
8.5

8.6
8.7

Záručnádoba je dohodnutá nasledovne:
na stavebné pľáce, poskýnuté sluŽby ana dodávky 60 mesiacov azač,ina plynúť
odo dňa pľotokolárneho prevzatia diela objednávatel'om, ktoré je zhotovené bezvád
a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol uživaťdielo pľe vady,
za ktoré zodpovedá zhotoviteľ' Záručná doba neplynie počas doby, v ktoľej
objednávateľ nemohol predmet diela pouŽívať pre vady diela, zaktoré zhotoviteľ
zodpovedá. Pre tieto časti diela, ktoré boli ako dôsledok oprávnenej reklamácie
objednávateľa zhotoviteľom opravené, plynie záručnádoba opätovne od začiatku a
to odo dňa vykonania reklamačnej opľavy.

-

Zmluvné stľany sa dohodli pľe prípad vady diela, Že počas záručnej doby má objednávateľ
pľávo požadovať a zhotoviteľ povinnost'bezodkladne bezplatne odstrániť vady.
Zhotoviteľ je povinný vadu diela, na ktoru sa vzt'ahuje záruka,odstrániť podľa typu vady
v termínoch:
a) menej závažná vada do 7 dní odo dňa jej uplatnenia písomnou formou ľeklamácie
(e-mail).
b) viac závaŽná vada do 3 hodín od okamihu jej uplatnenia (telefonicky potvľdené
písomnou formou reklamácie (e-mail)
Zmluvne stľany sa dohodli, že za menej závažnú vadu povaŽujú vadu pľedmefu plnenia,
ktorá síce obmedzuje riadne uživanie, ale neznemožňuje bezpečné uživanie diela.
Yiac závažnou vadou je na účelytejto zmluvy vada, ktoľá znemoŽňuje riadne a bezpečné
uživanie predmetu plnenia, môže spôsobiť ďalšie škody na majetku a ohľozenie zdravia
ľudí.
Zmluvne stľany sa dohodli, žebez ohľadu na lehoty dohodnuté v tomto odseku zmluvy,
je zhotoviteľa povinný vadu odstránit'v čo najkĺatšomčase.
objednávateľ je povinný umoŽniť pracovníkom zhotoviteľa pľísfupdo priestorov
potľebných pľe odstránenie vady. Pokiaľ tak neurobí, nie je zhotoviteľ v omeškaní
s termínom nastúpenia na odstránenie vady ani s teľmínom na odstľánenie vady.

objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou foľmou.
Zhotoviteľ je povinný odstľániť bez zbytočnéhoodkladu aj také vady, zaktoých vznik
zodpovednosť popieľa, ktoých odstľánenie však neznesie odklad. Náklady takto
vzniknuté budú vprípade oprávnenosti uhradené na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela' t. j. jednotkové ceny pouŽitých prvkov
podl'a výkazu výmer apreukázaného mnoŽstva vykonaných prác.

čl.Ix.

Zm|uvné pokuty
9.1

Zhotoviteľ zaplati objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške O,5%oz ceny diela určeného
v čl. VI. odseku ó.3 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendámy deň omeškania
odovzdania pľác podl'a čl. IV. v dohodnutom teľmíne podľa čl. V., odsek 5'3 tejto zmluvy,
ďalebo neodstránenia prípadných vád a nedorobkov uvedených v ,Zápisu o prevzati
a odovzdaní stavby, resp. diela".

9.2

Ak zhotoviteľ neodstľ áni zjavné vady zistené pri pľebeľacom konaní a uveden

é v ,,Zápise
o prevzati a odovzdaní diela" v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich zistenia,
zaplatí objednávateľovi za každý aj zaéatý kalendárny deň omeškania s odstľánením
každej jednotlivej vady zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR až do doby jej úplného
odstľánenia.

9.3

Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skrýé vady diela zistené počas záručnej
doby v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dni od ich oznámenia (prednostne emailom) objednávateľom, zaplati objednávateľovi za každý aj začatý kalendámy deň
omeškania s odstránenim každej jednotlivej reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo
výške 500,- EUR aŽ do doby jej úplnéhoodstránenia.

V

9.4

prípade' že zhotoviteľ do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie
objednávatel'om nezačne odstraňovat' zistené vady, objednávateľ má právo odstránit'
vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

9.5

objednávateľ zaplati za omeškanie úhľadyplatieb na základe platobných dokladov
uvedených v čl. VII' tejto zmluvy, zakaždý prípad azakaŽdý aj zač,atý kalendáľny deň
omeškania urokzomeškaniavo výške 0,05oÁzdlŽnej sumypo lehotejej splatnosti.

9.6

Uhľadením sankcie nie je dotknutý náľok na náhľadu škody.

9.7

Zmluvnú pokutu vyúčtujeopľávnená strana povinnej stľane písomnou formou. Vo
vyúčtovanímusí by'uvedené to ustanovenie zmluvy, ktoré k vyúčtovaniuzmluvnej

pokuty oprávňuje a spôsob výpočtu celkovej výšky zmluvnej pokuty.
9.8

Pokiaľ činnost'ou alebo nečinnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu

škody
objednávateľovi alebo tretím osobám z titulu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnením
podmienok vyplývajúcich zo zákona, technických alebo iných noriem, zmluvy, je
zhotoviteľ povinný bez zbytočnéhoodkladu túto škodu odstrániť navrátením do
pôvodného stavu (ľestitutio in integrum) a ak to nie je moŽné, tak finančne nahradiť.
Všetky náklady s tým spojené nesie zhotovitel'.
čl. x.

okolnosti vylučujúcezodpovednost' (vyššiamoc)

l0.1 Za okolnosti vylučujúcezodpovednosť sa povaŽuje

prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od
vôle zmluvných strán. Za okolnosti vylučujúcezodpovednosť sa povaŽujú najmä:
štľajky, výluky alebo iné pľacovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných Živlov,
vojny, či už vypovedané alebo nie, blokády, vzbury, v1itržnosti, epidémie, Zosuvy pôdy,
zemetľasenia, búľky,blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, výbuchy a akékoľvek
iné podobné nepľedvídateľnéskutočnosti, ktoľévznikli nezávisle od vôle zmluvných

strán, a ktoľézmluvné stľany nemôŽu ovládat' alebo prekonat' vynaloŽením náleŽitej
alebo odbornej starostlivosti a postihujú moŽnost'plnenia povinnosti zmluvnej stľany.
Zmluvná strana postihnutá skutočnost'ou vyššejmoci bezodkladne pľijme všetky
primeľané opatrenia na odstránenie svojej neschopnosti plniť si zmluvné záväzky.
Ziadna zo zm|uvných strán sa nepovaŽuje za stranu' ktoľá porušuje svoje zmluvné
zéxäzky,ak plneniu takýchto závázkov bránia akékoľvek skutočnosti vyššej moci, ktoľé
vzniknú po uzavreti tejto Zmluvy.

10.2 KaŽdá zo zm|uvných stľán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbýočného
odkladu druhú zmluvnú stľanu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej
strany s uvedením dôvodov a pľedpokladanej doby trvania takýchto okolností, inak sa na
ňu hľadítak, akoby vyššou mocou nebola postihnutá. Zmluvnástrana odvolávajúca sa na

okolnosti vylučujúcezodpovednost'

je povinná poskýnút' druhej zmluvnej

moŽnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.

strane

10.3 Zm|uvná stľana postihnutá vyššoumocou sa zaväzuje vyvinút' primerané úsilie na
odstľánenie okolností vylučujúcichzodpovednosť, aby bolo moŽné plnenie predmetu
tejto zmluvy a druhej zmluvnej stľane písomne oznámiť zÍnik okolností vylučujúcich
zodpovednost'.

čl. XI.

ostatné ustanovenia
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávani prác dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
bezpečnostné predpisy a platné technické noÍTny v zmysle pľojektovej dokumentácie.
Ustanovenia, ktoľénie sú obsiahnuté v návľhu tejto zmluvy sa budú riadiť všeobecne
platn;imi ustanoveniami obsiahnutými v obchodnom zákonníku - zákon č. 5l3/l992 Zb'
v zneni neskoľšíchpľedpisov a slovenským právnym poľiadkom.

1l.2 Zhotoviteľ súhlasís vykonaním kontroly (auditu) oveľovania súvisiaceho s prácami

kedykol'vek počas platnosti a účinnostizmluvy, a to opľávnen1imi osobami určenými
poskýovateľom finančného príspevku Ministerstvo pľáce, sociálnych vecí a rodiny SR
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Il.3

Zhotoviteľ sa zaväzaje zabezpečiťpracovisko pľoti šíreniu pľašnosti a hlučnosti.

1l.4

Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy predloži objednávateľovi fotokópiu platnej zmluvy
na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom v predmete zákazky
v minimálnej výške celkovej ceny diela s DPH uvedenej v čl. VI. odsek 6.3 tejto zmluvy,
alebo ekvivalent v inej mene' počas celej doby rea|izácie stavby av záručnej dobe.
Zhotoviteľ sa zaväzuje držaťpoistenie v platnosti počas celej vyššieuvedenej doby.

l|.5

Zmluvné strany sa dohodli, že ak vtejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná
komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou bude doručovať
doporučenou poštou, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj
pľostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením
takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa povaŽuje deň prevzatia
písomnosti. Vprípade, ak adľesát odmietne písomnosť ptevziať, za deň doručenia sa
povaŽuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adľesát neprevezme
písomnost' v úloŽnej lehote na pošte, za deň doručenia sa povaŽuje posledný deň úloŽnej
doby na pošte. V prípade, ak sa písomnost' vľáti odosielateľovi s označenímpošty

,,adresát neznámy" alebo Adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou podobného
významu, za deň doručenia sa povaŽuje deň vľáteni a zásielky odosielateľovi.
1

1.6 objednávateľ má právo odsfupiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy
zhotoviteľom. Na účelytejto zmluvy za podstatnó porušenie zmluvy zhotoviteľom
povaŽuje najmä:
a) ak sa pľeukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci verejnej stÍažealebo v odpovedi

na Yýzvu na podanie ponuky pľedloŽil nepľavdivé doklady alebo uviedol

b)

c)
d)

nepravdivé, neúplnéalebo skĺeslené údaje,

bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkuľz, bolo pľoti zhotoviteľovi zaéaté
konkurzné alebo reštrukturalizačnékonanie, príp. počas tohto konania bol proti
zhotoviteľovi pľe nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkuľzu,
alebo bol zrušený konkurzu z dôvodu, Že majetok úpadcu nepostačuje na úhľadu

výdavkov a odmenu spľávcu konkuľznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná
obava, Že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej dohody je vážne
ohľozené,
zhotoviteľ je v likvidácii,
zhotoviteľ nedodľŽal podmienky odseku l1.4 tejto zmluvy

lI.7 v

prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany opľávnené od zmluvy
odstúpit' po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhej
zmluvnej strane na odstľánenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi
predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú
inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.

11.8 Vprípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu vprávnom
postavení zhotoviteľa (napľ' vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena pľávnej
fo*y, zmenav opľávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná
Zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný

písomne oznámiť tieto skutočnosti písomne objednávatel'ovi najneskôr 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 odstúpiť
od zmluvy. Za akilkoľvek inú zmenu sa povaŽuje aj zmena bankového spojenia
zhotoviteľa, pričom k tejto infoľmácii pn|oži aj potvrdenie pľíslušnejbanky.

1

1.9 odstúpenie od Zmluvy sa spravuje ustanoveniami $ 344 a nasl. zákona č. 5I3/I991 Zb.
obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov. odstupenie musí mat'písomnú formu,
musí byt doručenédruhemu účastníkovidohody (tej, ktoľá svoju povinnosť porušila)
a jeho účinkynastávajú dňom doručenia odstúpenia. odstúpením od objednávky nie je
dotknuté pľávo na náhradu škody v plnej výške.

1

l.10 objednávateľ je opľávnený vypovedať zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu.
Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace azačinaplynúťprrr'ým dňom kalendáľneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktoľom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi.

čl. xII.
Záverečné ustanovenia

l2.l

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu predloŽit'na pľeľokovanie
Mestskému zastupiteľstvu v Šali.

5azákona č.2l|l2000Z.z.o slobodnomprístupek informáciám
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode infoľmácií) v platnom znení
objednávateľ zveľejní na svojom webovom sídle. Zmluva nadobúda účinnosťaž
nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

12.2 Ttlto zmluvuv zmysle

$

l2.3

Zmluvné strany súhlasia so zveľejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými
stľanami na webovom sídle objednávateľa.

l2.4

Zmluvné stľany sa zaväzuju riešit' prípadné spory vyplývajúce ztejto zmluvy o dielo
pľednostne formou dohody (zmieru) prostľedníctvom svojich zástupcov.

I2.5 v prípade' Že sa spoľ nevyľiešizmierom, je hociktoľá zmluvná

stľana opľávnená požiadať
o ľozhodnutie súd. Všetky spoľy' ktoré vzniknú v tejto zmluvy, vrátane spoľov o jej

platnost', výklad alebo zrušenie, budú riešenépred stályrn rozhodcovským súdom
Euľópsky.rozhodcovský Súd znadeĺým pri obchodnej spoločnosti ARBITRAŽNE
a MEDIAČNE CENTRUM/CENTRE DE MEDIATIoN ET D'ARBITRAGE a. s. podľa
jeho základných vnútorných právnych pľedpisov. Strany sa zaväzuju podľobit'
ľozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné,záväzne
avykonateľné abude vydané v jazykl slovenskom. Spor je oprávnený prerokovať
a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je opľávnené menovať pľedsedníctvo ERS po
pľedloŽení návľhu predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pľi ERS. Ústne
pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu v SR v jazyku slovenskom.

12.6

Ak sa

niektoľéustanovenie tejto zmluvy stane neplatn;fĺn v dôsledku jeho rozporu
právnymi pľedpismi SR a EÚ, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení
zmluvy. Zm|uvné strany sa v takomto prípade zaväzujil bezodkladne vzájomným
rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby
bol zachovaný pôvodný účelzmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
s

l2.7 Meniť alebo dopĺĺaťobsah

tejto zmluvy je možĺélen formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnen;imi zástupcami oboch zmluvných strán.

12.8 Táto zmluva je vyhotovená v 4 origináloch,každý zĺich má platnost'originálu. Tri
vyhotovenia zmluvy dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

l2.9

Zmhlvné stľany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spľacovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom č,.l8/20I8 Z. z. o ochľane osobných údajov a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov, v ľozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach
tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účelyplnenia
tejto zmluvy, a to počas tľvania tejto zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania
všetkých zŕwäzkovvzniknutých nazáklade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

12.10Pľe zmluvné stľany sú ľozhodné ustanovenia dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany
sa dohodli' Že pokiaľ niektoré vzťahy založenétouto zmluvou alebo s ňou súvisiace nie

sú ýslovne touto zmluvou upravené, budú sa riadiť ustanoveniami obchodného
zákomika

a ostatnými všeobecne záv'ánĺými

pľávnymi pľedpismi SR.

l2.l1Zmluvné strany vyhlasujú, Že si futo zmluvu prečítali,poľozumeli jej obsahu a pÍávn}im
účinkomz nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zroz1rÍIiteľnéa určité,
zástupcovia oboch zmluvných strĺán sú opľávnení uzavťrď futo zmluvu v mene zmluvnej
strany, ktoru zastupujú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Prílohy zmlvvy:
1.

Rozpočet

V ŠalidÍn:..(?:..!.{:..2.! ?.?
Zhotoviteľ:
an

d

A

..r.o.

V

Šaľ

dňa

objednávateľ:
Mesto Šaľa

I

lČD
Mgr

Mahr
konateľ

ozef Belický
mesta

ť3' f . Zae 7

KRYcĺLtsT RozPočľu
Stavba:
Rekonštrukcia budovy krízovéhocentra -

í. etapa

Objekt:

í - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

Saľa, ul.

KS:

Partĺánska 1

Dátum:

objednávateľ:
Mesto Šaľa

10.05.202',1

lČo:
lČ DPH:

zhotoviteÍ:

ĺÓo:
lČ opH:

MTM PLAST s.r.o.
Projektant:

36552186

sK2020191294

lČo:

lng. lvan Tamaškovič

lČ opH:

Spĺacovateľ:

rco:
lÓ opn:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Materiáĺ
MontáŽ
ostatné náklady

17 021,45
0,00
0,00
610,00

Gena bez DPH

17 631,45

DPHzákladná

mlžená

Sadzba dane

Výška dane

20,000/o

17 631,45

20,o0%

0,00
3 526,25

V

Gena s DPH

Projektant

Dátum a podp!g:_

Základ dane
0,00

EUR

21157,74

Spracovateľ

Pec]e!!Ĺ--

objednávateľ

Dátum a

Pečiatka

zhotoviteľ

ruás
-o-é!t]Eq

pqo_pjs.

Pečiatka

|Ä
Dátum a oodpis:

91294

€)

REKAPITU LÁctA RozPočTU
Stavba:
Rekonštrukcia budovy krízového centra - 1. etapa
Obiekt:

í - Stavebná časť
Šaľa,ul. Partizánska'|
Miesto:
objednávateľ: Mesto Šaľa
Zhotoviteľ:
MTM PLAST s. r. o'

't6.03.2021

Projektant:

lng. lvan Tamaškovič

Spracovateľ:
Cena celkom [EURI

Cena v €

Kód dielu - Popis

í) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
zvislé a kompletné konštrukcie

17 021,45

0,00

17 021,45

2988,42

0,00

2988,42
255,01

255,01

0,00

o:3q"ji"

545,30

0,00

545,30

9 - ostatné konštrukcie a práce-búranie

2162,02

0,00

2162,02

26,10

0,00

26,10

3 -

6 - Úpravy povrchov, podlahy,

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

_ 11033,03

_

0,00

14 033,03

429,85

0,00

429,85

13 033,45

0,00

13 033,45

767 - Konšhukcie doplnkové kovové

291,8',1

0,00

291,81

783 - Nátery

277,92

0,00

277,92

764 - Konštrukcie klampiarske
766 - Konštrukcie stolárske

2)

Dátum:

ostatné náklady

6ĺ0'00

GZS
Projektové práce

610,00

SťaŽené podmĺenky

0,00

Vpĺyv prostľedia

0,00

lné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

celkové náklady za stavbu

17 631,45

1| + 2|
-i

ŕ-,
r

i:;
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* r.n.

RozPočET
Stavba:

í.o,

Rekonštrukcia budovy krízového centra - 1. etapa

obiekt:

. ĺ -Stavebná
Miesto:
objednávateľ:
Zhotoviteľ:
PČ Typ

časť
Šaľa'ul. Partizánska

1

Mesto Šaľa
MTM PLAST s' r. o.

16.03.2021

Projektant:

lng' lvan Tamaškovič

Spracovateľ:

MJ

Popis

Kód

Dátum:

Jednotková
cena

MnoŽstvo

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D HsV

17 021,447

Zvislé a

K 311275652

'l

2988,419

Práce a dodávky HSV
konštrukcie

Murivo nosné (m3) z wárnic PoRFlX hr. 300 mm P244o HL ná MVc ä lebidlÔ PoRFlx í3oox2soxsool

m3

D6

141,670

,8oO

255,006

]

osadenie

K 6't240999'ĺ

2

1

1,800

2,5"1,2"0,3"2

začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien'
dverí Dodláh obkledovetď
(1'78+'|'48ľ2"5+(0,54+o,52)"2*1 +(1,27 +3,5r*2*
+ (2,5+2,4)' 2. 2+ (1,7 5 + 1,451* 2. 1 1
(2,35+2,41'2

1

i

m

+(1,85+1,4).2

163,260

2,3oOl

375,498

153,760
9,500

súčet
3

K

4

K 612465136

6'.t2411',121

5

K

6

K 622460151

61

24651 81

K 622466135

7

cementovanie (náter) mliekom z beŽného šedého
cémenlu vnútornÝch stien
Vnútorná omietka stien, vápennocementová' strojné
miešanie. ručnénanášanie. MVR Uni. hr. 10 mm
Vnútorná omietka stien Štuková' strojné miešanie'
ručnénanášanie. hr. 3 mm
Príprava Vonkajšieho podkladu stien cementowým
brednástrekom hr 3 mm
Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné

m2

6,000

6,OOOl

36,000

m2

6,000

5,500

33,000
|

m2

6,000

7,8oOl

m2

6,000

1,200

46,800

7,200
|

m2

6,000

46,800

7,800
|

D9
I

K 96204114'l

9

K

968061

1 1

10

K

96806't

1

K

'11

2

15

968071 í 26

12

K 968072456

13

K

9790',t1111

14

K

979081

15

K 975081121

16

K

I 11

9790891 12

D99
K

17
D

21

osÍatné konštrukcie a

99801

1

001

Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do
150 mm -O O82OOI
1,27i,5+1
súčet
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy

m2

30,365

5,200I

1

57,898

30,365

ks

58,000

9,200

533,600

'l bm obvodu - 0,0081
Demontáž okien
(1'78+1'48ľ2'5+(1'75+1'45ľ211 1+(0'52+0'54ľ2}1r(1'85r1'4

m

124,620

0,990

,|

Vwesenie kovového dverného krídla do suti plochy
ned2 m2

ks

2,000

2,000

4,000

m2

5,640

2,300

12,972

t

5,'196

7,800

40,529

t

5,1

96

9,200

47,803

s1,960

1,600

83,1 36

dÔ 1.5 m2.

-0.0í200t

kovov,ých dverov,ých zárubní plochy nad 2

doprava sutiny a vybúraných

za

odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do í km
odvoz sutiny a Vybúraných hmôt na skládku za kaŽdý
ďalší 'l km
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
ostatné

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre budovy (801 803' 81 2), zvislá
'
konšÍr z tehál fuárnia z kovrl u,i'škv do 6 m

PSV

Práce a dodávky PSV

76441 0430.S

oplechovanie parapetov z pozinkovaného Íarbeného
PZf Dlechu. vrátane rohov r.š. 200 mm

124,620

t

t

5,1

96

223,OOO

1 158,708

t

2,071

12,600

26,095

14 033,028

D

44

K

19

K

20

K 998764101

2',1

76441 0850

K 766621400

75'1'l
Demontáž oplechovania parapetov rš od

mm _oooí35t

1

0o do 330

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v

do6m

Monláž okien plastových s hydroizolačnými lSo
páskami (exteriérová a interiérová)

m

35,490

9,600

340,704

m

35,490

2,400

85,176

t

0,064

62,000

3,968

m

153,760

4,100

630,416

433,900

2 169,500

í3
ĺ53'760

75+1

22

M

61

1

410009400

ŕ'lasrcve oKno trolKnglove (Jó+U' Ws 71óUx1ĺóU mm,
izolačnétashb, 6 komoroý profil pol. č. 1, vrátane

ks
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pČryp
23

M

61

24

M

61 141

25

M

61

26

M 6114100094002

27

M

28

M 283290006100

29

M 283290006200

30

K 766641 16'ĺ

31

M 611420000100

41

K 766694141.s

33

K 766694142

34

K 766694143

14100094001

0005300

1410009900

61 1410010400

Plastové okno Wkrĺdloyé os+o' Wš 1450x1750 mm,
ĺzolačnétrojsklo, 6 komorový profil po!. č. 7, vrátane
sieťkv na os krÍdlo
Plastové okno jednokrĺdlové s, Wš 54ox520 mm'
ĺzÔlečnétrcisklo 6 kÔmorový DroÍil. DoI. č. 2
Plastové okno šfuorkrĺdlové s - spodné krÍdlo' vxš
350ox127o mm, izolačnétrojsklo,, 6 Romoroý prďil,
ool. č. 3. vrátane sieťkv na s krĺdlo
Plastové okno trojkrĺdlové os+o, Ws 14oox1E5o mm'
izolačnétroisklo, 6 komorový plofil' pol. č. 4, vrátane
šicťkv n2 ÔŠ krÍdln
Plastové okno šeskrÍdlové s - dve homé krĺdla Wš
2400x2500 mm, izolačnétrojsklo' 6 komorový profil'
pol. č. 5' vrátane sieťkv na s krĺdlo
Tesniaca fólia cX exteriér, š. 29o mn' dl. 30 m' pre
tesnenie pripájacej šRáĺyokenného rámu a muriva,
Dolvmér' ALLMED|A
Tesniaca fólia cx interiér, š- 70 mm, dI. 30 m, pre
tesnenie pripáiacei škáĺy okenného Íámu a muriva,
polvmér' ALLMEDlA
PlqJlvYyvll'

YvllvuvÝ'wllI

Dvojkrĺdlové dvere plastové ofuáltelné + krÍdlo pevné,
vxš 2350x2400 mm, zasklené s iz. trojsklom' pevné
krIdlo plné' pol. č. 6
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm,
dEkv do looo mm
MontáŽ parapetnej dosky plastovej šĺŔydo 300 mm,
dĺžkv'ĺooo-1600mm
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm'
1600-2600 mm
5+3+2+í

43

ĺ

200 mm,

M 611560000200.s
0,52+ 1,27

767

D

MJ

Popis

Kód

+ 1,-l

8.5+

Konštrukcie

1,85i+2,5'2+1,7

37

K 767996801

DemontáŽ ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou
iednotliv'ŕch dielov konštrukciído 50 ko. -0.00100t

38

K

Presun hmót pre kovové stavebné doplnkové
konétnlkcie V obiekloch uiškv ílô 6 m

D
39

40

9987671 01

Cena celkom IEURI

11,000

424,250

4 666,750

ks

1,000

85,0O0

85,000

ks

1,000

524,370

524,370

ks

3,000

427.100

1 281,300

ks

2,000

722,600

1 445,200

m

161,448

2,400

387,475

m

161,448

3,200

516,634

m

9,500

5,400

5'ĺ'300

ks

1,000

930,500

930,500

ks

1,000

5,200

5,200

ks

1,000

6,400

6,400

7,200

151 ,200

4,500

182,205

ks

2í

m

40,490

'00o

40,490

kovové

K

MontáÉ mreží

Jednotková
cena

ks

5* 1 1

36

10

Množstvo

skrutkovanĺm

4
m2
kg

t

11

490,212

0,300

147,064

0,025

í 200'000

30,000

277

783

K 783103812
K 783225100

odstránenie staných náterov z oceľovtých konštrukcií
stredných ľahkých''c'' alebo veľmi ľahkých "CC"

oceľovou kefou
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu
schnúce dvoinás. 1x s emailov' _ 'l05um

9í6

m2

20,740

5,600

116,144

m2

20,740

7,800

161,772

,,{[t tl
I !i
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