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Zmluvao dodanítovarov,
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Budujeme paĺtnerstvá

/

ĺ

evidenčnéčísloobj ednávatel'a.. .!.ĺ. 7./ aĺ: z
evidenčnéčíslododávatel'a: Z_6}021
rrzatvoľená podl'a ust. $ 269 a nasl. ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v znení neskoľšíchpľedpisov (ďalej len ,rzmluva,,)
čl. I.

Zmluvĺe sfrany

l'1

objednávatel'

Mesto Šal'a
Mgľ. Jozef Belický, pľimátor mesta
Mestský urad, Nĺím.Sv. Tľojice7,927 15 Šaľa
00 306 18s

Statutámy oľgán:
Sídlo:

lČo:

DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon:

E-mail

:

(ďalej len,,objedn álvateľ")

2021024049
Slovenská spoľiteľňa a. s.
sK82 0900 0000 0051 4479 4527
031770598r-4
mesto@sala.sk

1.2 Dodápatel': BItr(E EDUCATI0N s. C. PIOTR sTRYKowsKI' DA}{IEL
Síďo doúĺvateľa:
Szlachecka 15,43-300 Bielsko_Biďa, Poľsko
Zasttryený:
Piotľ Strykowski, DanielSordyl
ICO:
384143532
IČgre DPH:
PL54722l4t36
DIC:
54722|4136
Bankové spojenie:
PKo Bank Polski
Císlo účfu:
PL241020l3900000690206394888

IBAN:
Tel./mobil:

Fax:

soRDYL

BPKOPLPW
+48 662772101

E-mďl:
Zapísaný v registľi GUs _ HLA
TATISTICKÝ Úneo Poľskej republiky, Al.
Niepodleglošci 208, 00-925 Vaľšava. Zapísaĺýv registri CEIDG _ Centrálny register a
infoľmácia o hospodáľskej činnosti pod číslamiNIP (DIČ) a REGON (IČo) uvďenými
nižšie:
NIP (Daĺiovéidentifikačnéčíslo)5472214136 www.stat.gov.pl _ webová strĺánka Úľadu vlĺády
Poľskej ľepubliky
REGoN (HLAVNÝ ŠľeľlsľlcKÝ
ÚRAD) 384143532
(ďďej len,,dodĺívateľ")
(objednávateľ a dodávateľ ďďej spoločne aj ako,,zmluvné strany..)
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Európske zoskupenie územnej
spotupráce Rába-Dunaj-Váh
s ľučenímobmedzeným '
2800 Tatabánya, Fô tér 4.

sEĺ

čl. n.
Úvodné ustanovenie

2.I Táúo zmluva o dodaní tovaľov (ďalej len ,,zmluvď' sa uzawfua Ía záMade výsledku
veľejnéhoobstaľávania v zÍnysle zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstaľávaní
a o zrnene a doplnení niektoľých ziíkonov v znení neskoľšíchpredpisov (ďďej len ,,zĺĺkon
o verejnom obstaľávaní") - zél<azky s nízkou hodnotou podl'a $ 117.
čl. m.

Pľedmet plnenia
3.1

Pľedmetom plnenia zakazJ<y s niĺzvom ,,Prenosné ľozkladacie dopravné ihrisko pľe
cyklistov" je závilzok dodávateľa dodď mobilné rozkladacie dopravné ihľisko pre
cyklistov s cieľom podpory cyklistiky a výučby bezpečnosti proshedníctvom ýcviku v
ľanom veku a súčasnezáyäzok dodávateľa pľedmet plnenia odovzdať objednávatel'ovi
ľiadne, bezvád a nedorobkov (ďalej len,,pľedmet plneniď').
Mobilné dopľavné ihrisko bude použitel'ne v interiéľi,ale najmä v exteľiéľi,bude ľahko
skladatel'ne a l'ďlko pľenosné. Mobilné dopravné ihľisko bude uskladnené na Mestskej
polícii Šďa, Holléhoul. Súčasťoudodávky budú všetky komponenty podľa minimátnej
technickej špecifikácie, ktorá tvoľíprílohu č. 1 tejto zĺnluvy

3.2 Dodávatel' pľehlasuje, že titto zĺnluva je vsulade spodmienkami wčen;imi vo
vyprac ovanej obj ednávatel'om.

3.3 Dodávatel'

ýzve

dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4 Dodĺĺvateľpodpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že pľedmet dodania je vjeho ýlučnom
vlastníctve a nie je zaťažeĺýpľávom tretej osoby.
3.5 Dodávatel'

sa zaväz$e dodať včas a ľiadne predmet

plnenia objednávateľovi

a objednávateľ sa zavänlje pľedmet zmluvy od dodávateľaptevaať azaplatiť dohodnutu
zĺľúuvnú
cenu v celom ľozsďru za platobných podmienok dohodnuľých v č1. VI. tejto
zmluvy.

čL Iv.

Termín, spôsob a miesto dodania

4.1 Dodávateľ uskutočď plnenie predmetu plnenia ľiadne a včas v celom ľozsahu v teľmíne
do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy
4.2 Teľmíndodania predmetu plnenia sa pľedlžuje len o dobu, po ktoru trvďi prekážky
spôsobené zĺĺsahomvyššejmoci (ods. 4.3. tejto zĺnluvy), pokiď dodávatel' bez
zbytočnéhoodkladu po ich vaniku infoľmuje objednávatel'a o ich existencii a doLožíaj

Ĺul

rJvJt\Ú

!.J!lu

l viiiiiiĹl!ril:1i.j

i\)L4.)|a

2

\

,4

,ŕ

''']'.':'':

tl{i:i,J.1

;

ĺnň^ĺ
_

-':1']

'.:,''

Európske zoskupenie Územnej
spolupráce Rába-Dunaj-Váh
s

ľučeníň.obmedzeným

28oo Tatabánya, Fó tér 4.

potebné dôkazy o existencii, povďre a trvaní ýchto prekažok, pľičomdodávateľ je
povinný vykonať všetky opatrenia na minimalizáciu času, po ktoľý by mu takéto
prekáäíybráĺrili vo vykonáv ani zii<azJcy
4.3 Za pľekážkuspôsobenú zĺásďrom vyššejmoci sa povaŽuje prekáŽka, ktorá nastala
nezáúsle od vôle dodĺĺvatel'aa bľrĺnimu v splnení jeho povinností vypýajúcich z tejto
zrriluvy, a to za pľedpokladu, že nie je možnéronrÍnne pľedpokladať, že by dodávateľ
tuto prekĺážku alebo jej nlásledky odvľátil ďebo prekoĺal a že by v čase uzavľetia tejto
zmluvy vznik takejto preká.žlry pľedvídal.Za zásah vyššej moci sa nepovažuje anena
ekonomických pomerov ktoľejkol'vek zmluvnej stľany ďebo jej mluvných paľhreľov.
Poveteľnostné vplyvy sa povaŽujú za zásah vysšej moci len v prípade extľémneho
počasi4 ktoľéje neobvyklé na dané ročnéobdobie.

4.4 Dodávateľ je bez meškania povinný vždy písomne (e_mailom) a zfuoveň' z časových
dôvodov aj úsfire, ľesp. telefonicky infoľmovať objednávateľa o vzriku akejkoľvek
udďosti, ktoľá brĺĺnialebo sťažuje vykonávanie zákazlcy, ľesp. jej časti a ktoľej
dôsledkom jelbude pľedĺženielehoty na odovzdanie zéi<azJ<y podľa ods4.1 tejto zľrluqr
Zhotoviteľ je povinný objednávateľa zĺíľoveňinfoľmovať o príčinách talcýchto udalostí,
ako aj o predpokladanej aĺ*e ich tľania a eventuĺílnomspbsobe nápravy. Ak dôjde k
časovémuzdrŽaniu pľác na vykonávaní zákaz-l<y, resp. jej časti, je dodávateľ povinný
preukázať, že toto zdtžanie nastalo pľáve v dôsledku tvrdených okolností.

4.5 Dohodnu!ým miestom dodania pľedmefu plnenia je Mestská polícia Šďa, Hollého ul. 9,
Šaľa- Večao k. ú. Šaľ4Nitľianšky kľaj.

v ,,Protokole o prevzatí a odovzdaní
predmetu plneniď'. Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaľu bude obsďlovať najmä:
a) pľesné označenie dodavaného tovaľu vľátane pľíslušenstva,
b) &ítum, čas a miesto odovzdania tovaľu,
c) pľehlásenie dodávateľa, že pľedmet plnenia je v súlade s touto zĺďuvou, aže je
spôsobilé 16 tl žívaÍIi€
d) označenie osôb, ktoľépredmet plnenia odovzdávajú a kÍorépredmet plnenia
pľeberajúuvedením
funkcie a pľeukrázania opľávnenosti
odovzdanie/pľe v zatie vykonať,
e) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaľu a dokumentáciu k nemu (wátane
pľíslušenstva),

4.6 Prevzatie pľedmefu plnenia sa potvľdía uvedie

ich mena

f; podpisy odovzdávajúcich a pľebeľajúcichosôb, vľátaľre dátumu -.odovzdania
a ptevzatia celého predmefu plnenia.

Pľotokol optevzatí aodovzdaní tovaľu bude vyhotovený v2 vyhotoveniach, po jednom
pľe každúzmluvnú stľanu. Pľotokolvyhotoví dodávateľ.
4.7 Poverená osoba za objednávateľa má právo pľezľieťtovaľ a preveriť jeho stav vizuáJnou
kontrolor1 vrátane príslušenstvaavýbavy, zálroveň, má pľávo preveľiť, či zodpovedá
znluve aminimálnej technickej špecifikácii uvedenej včl. il ods. 3.1 tejto zmluyy
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a pľíloheč. 1 tejto zmluvy. Uvedené pľávo kontroly však nezbavuje dodávateľa
zodpovednosti za riadne avčasnédodanie tovaľu. Vpľípadezjavných nedostatkov má
pľávo objednávateľ požadovaťich okamžitéodstránenie (do 48. hodín). Pokial'
objednávateľ zistí, Že odovzdávaĺý tovaľ nezodpovedá špecifikácii v zmysle tejto
zmluvy, podmienkarr stanoven;ým vo verejnom obstaľávaní ďebo tovar bude
odovzdávaný bez požadovaných dokladov, je objednávateľ oprávnený nepľevziať tovaľ
a dohodnúť s dodávateľom náhľadný termín jeho odovzdalia, pričom teľmín dodania
celého predmetu zmluvy musí byť dodrŽaný.

4.8 Dodávateľ vyľozumie objednávateľa o odovzdaní predmetu plnenia najneskôľ 1 deň
vopľed. Dodávateľ je povinný objednávatel'ovi ziíroveň pľi odovzdaní predmetu plnenia
odovzdať ceľtifikrĺty na dodávané proeluký.

4.9 Jednotlivé produkty budú odovzdané objednávatel'ovi v ľiadnom technickom stave
a spôsobilé na užívanie.

4.10 Poveren;ýĺni osobami objednávateľa na potvľdenie dodania predmetu plnenia zĺrluvy sú:
_ Ing. FľantišekČibľik,vedúci oddeleniá ffatégie a komunálnych činností,MsÚ,
_ Mgľ. Peter Krokavec, Náčelník Mestskej polície Sďa.
čL v.

Cena

5.1 Celková cenaza predmet plnenia poďa čl. ilL vľátane dopravy na miesto rľčeniaje
qýsledkom veľejného obstaľávania stanovená ako pevná cena vo výške
Celková cena bez
10 097'ó1 EUR
oÁ
23
2 322,45 EUP.
sadzba DPH a ýška
Cena spolu s
12 420,068I1R

DPH

DPH

DPH

Slovom: dvanasťtisícštyristodvadsať eur šesťcentov

Zĺlúuvnácena je stanovená dohodou zmluvných stan podľa zikoĺa č. 1811996 Z. z.
o cenách v znení neskoľšíchpredpisov a vyhlrĺškyč.87l|996 Z. z., l<torou sa vykonáva
zéú<oné.1811996Z.z. ocenách vmeĺíneskorších predpisov apovažuje sa za
maximálnu pevnú cenu plafirú počas celej doby vykonávania pľedmefu zakazJcy.
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5.2 Položkoviý rozpočet predmetu plnenia:

Gumená rohož -

kruhow obiazd 5 m
Gumená rohož
Mini dopravné
zračky
Kovový podstavec

Cena
celkom s

Sadzba

Jednotková
cena bez

Cena
celkom bez

215'00 €

215'00 €

49,45 €

75 ks
48 ks

40,00 €

3 000'00 €

690'00 €

3 690'00 €

9,00 €

432,00 e

99'36€

53l,36€,

43 ks

9,00 €

387'00 €

89'01 €

476,81€

3 660'00 €

841'80 €

4 501'80 €

41032e

2194,32€

Množstvo a
M. j.
1 set cca
klinov

12

DPH

3/2_komoľový
6ks
610'00 €
semafoľ
2_komoľový semafor 4ks
446,00 e
Želenĺč:ĺýsemďoľ
1ks
619,61' €
+ zá,ľora
Cena zapredmet obstaľávania _ dodávka pľenosného
rozkladacieho dopravného ihľiska pre cyklistov
podľa minimálnej technickei špecifikácie

DPH

1 784'00

€

6l9'6L €
t0 097,61e

DPH

DPH

142,51€
2322'45 €

264,45 e

762J2e
t2 420,06€,

5.3 Dohodnutí cena je záviiná, konečná a nemenná apIatí počas celej doby platrosti tejto
anluvy. Cena zahľňa všetky priarre aj vedľajšienĺĺkladyspojené s ľiadnym dodaním
tovaľu s plnením predmefu zmluvy podľa tejto zmluvy (napr. nĺĺkladyna dopľavu,
nďoŽenie a vyloŽenie, odskušanie funkčnostl zattadeni' zďkolenie osôb na manipuláciu
a ošetľovanie tovaÍov, vrátane pľepľavných nríkladov, všethých súvisiacich mateľiálnych,

pľiamych a nepľiamych nríkladov, odvoz zvyšných častítovaľu, náklady súvisiace
s ľiadnou a kompletnou dodávkou, vľátane odvozu a likvidácie odpadov z obalov a pod.
v súlade s pľíslušnýmiprávnymi pĺedpismi). Počas plnenia tejto zmluvy dodávateľ nie je
opľávnený účtovď objednávateľovi žiadne ďalšie dodatočné nĺĺklady.

5.4 Zmena dohodnutej ceuy deťrnovanej v č1. V. ods. 5.1 tejto zmluvy je možná len vo
výnimočných pľípadoch (napľ. vis major, zrÍrctla sadzby DPID ľesp. na zátJaďe aneny
pľojektu, foľĺroupísomného dodatku podpísanéhooprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stľrán, ktoý podlieha schvĺĺleniupľed podpisom zo strany poslqrtovateľa NFP.
5.5 objednávatel' neposkytuje dodávateľovi äadnu zálohovú platbu.
čl. vI.

Platobné podmienky
6.1 Pľedmet zákail<y bude spolufinancovaný cez Program spolupráce Interreg

V-A Slovenská

republika _ Maďaľsko, Fond malých projektov v zľrysle aľrluvy o poslqrtnutí finančného
pľíspevkupre rcalizáciu pľojektu sKHU/wETNl90l/4.ll223 zo dňa 3.1l.2020 az
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vlastných zdľojov mesta Šĺa.
htps://sa1a.slďdatďesam/ico/fl 3409_ 1 .pdf
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6.2 objednávatel' sa zaYäz1lje cenu pľedmetu plnenia podľa čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy
(vľátane DPľD zaplrattť na zĺáklade faktúľy vystavenej dodávatel'om v 3 oľiginĺálnych
vyhotoveniach, ktoľá bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru najskôľ v deň ptevzatia predmetu plnenia bez
väďanedorobkov.

6.3 Faktuľa okľem nrĺleŽitostí v änysle platných účtovnýcha daňoqých predpisov bude
obsďrovať aj názov pľojektu: ,,Bicyklujme sa spoločne bezpečne" a akľonym
SAFECYCLING' čísloprojektu sKIIU/ĺryETN1901l4.1l223 a infonľrĺĺcil,že,,Tento
projekt získal finančnéprostriedlry z ET'RR v ľámci Pľogľamu spolupráce rnterľeg
V_A Slovenská republika _ Maďaľskoo'.
6,4 Predmet plnenia sa stiíva majetkom objednávateľa dňom uhĺadenia jeho kúpnej ceny
učenej v ods. 5.1 článku V. tejto zmluvy.
6.5 Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia ptechátdza na objednávateľa okamihom
ptevzatia pľedmetu plnenia" jeho pľíslušenstvaďebo súčastiuskutočnených bez vád
a nedoľobkov.

na dodané produký poďa ods. 4.8 čl'ánku tV. tejto
anluvy, fotodokumentiícia" protokol o ptevzati a odovzdaní pľedmetu plnenia podľa ods.
4.6 čláÍlkuľV. tejto zmluvy. Dodávatel' je povinný po riadnom odovzdaní aprevzatí
tovarov podľa tejto zrnluvy doručiťobjednávateľovi najneskôľ spolu s faktuľou aj
potebnú súvisiacu dokumentaciu -ceľtifikáty alebo ekvivalentné doklady ku každému
produktu' pľeukazujúce že výľobok spiňa podmienlcy pľíslušnýchnoriem, zaľučnélisty
a iné súvisiace doklady, ktoľétvoľia neoddelitel'nú súčasťtovaľu poďa tejto zmluvy.

6.6 Prílohou faktuľy budú ceľtifikáty

Pľílohou každej fatffí'T/ bude aj fotodokumentácia dodaného tovaľu.

6.7 objednávateľ je oprávnený pľed uplynutím le1roý splafuosti vľatiť fakfi:lľu bezzaplatenia
dodávateľovi na doplnenie a prepľacovanie, ak faktuľa neobsďruje níleätostiplatného
daňového dokladu v zmysle plaffrých právnych predpisov SR alebo má iné vady
v obsďru" pľičomsplafirosť faktúľysa pľerušuje. Po doručeníopravenej faktúľy
objednávateľovi začne plynď nová 30 dňová lehota splatnosti faktúľy.
6.8 vpľípade ak objednávateľ neuhľadí dodávateľovi cenu ĺa záklaďe vystavenej faktúľy
v lehote jej splabrosti dostĺĺvasa voči dodávateľovi do omeškania a dodávatel' je
oprávnený požadovať od objednávateľa okrem
ceny aj úbľaduuľoku z omeškania
'jhrady
podľa pľedpisov občianskeho ptátv a.
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čt. vII.

Zodpovednost'za vady' zára|<aza akost' azáraóný scrvis
7.1 Dodávatel' zodpovedá za predmet plnenia podľa všeobecne záviiných platných
právnych predpisov a v zÍnysle tejto zmluvy po stanke jeho úplnosti, spôsobilosti na
užívaniev pľedlženej zĺĺručnejdobe minimálne 5 Íokov (60 mesiacov). Zaľučnádoba
začÍrcplynúť odo dňa pľotokoláľneho prevzatia pľedmetu plnenia bezväd a nedorobkov
objednávateľom.

7.2 Doditvateľ sa zavänlje, že dodaný pľedmet plnenia bude bez vád a nedoľobkov a v dobe
jeho pľevzatia objednávateľom a po dobu trvania zráľučnejlehoty bude spôsobilý na
uävanie. Počas tľvania zaľuky objednávatel'poslrytne bezplaffiý zfuučný seľvis.

7.3 Dodávateľ zodpovedä za to, že pľedmet plnenia dodá ľiadne a včas, podľa podmienok
uvedených v tejto zmluve, v aľrysle platných právnych pľedpisov a pľíslušnýchSTN a
EN a že počas zĺíľučnejdoby bude plne funkčnéa bude mať vlastrosti dohodnuté v tejto
zĺrluve.

7.4 Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, ľozsďru a paľarretroch premetu plnenia
stanovených touto zmluvou a záxäalými techniclcými noľmarri a všeobecne zävŽiznými
pľedpismi. Pľedmet plnenia mátiežvady, ak:
a) vykazuje nedorobky, teda nieje dodaný v celom ľozsahu,
b) nieje dodaný ľiadne a včas,
c) má právne vady, ďebo je zaťažeĺépľávami tľetíchosôb.

7.5 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má pľedmet plnenia v čase jeho odovzdania
objednávateľovi a ttež za vady, ktoľévzniknú neskôľ, ak budú spôsobené poľušením
povinností dodĺĺvateľa.

7.6 Zmhlvné strany

sa dohodli, že v pľípadevady predmetu plnenia počas zríľučnejdoby, má
objednávateľ pľávo požadovaťbezplaftré odstľĺínenievady a dodávateľ povinnosť tuto

vadu bezodkladne a bezodplatne odstrrániť.

7.7 Yzrĺlĺĺiuté
vady oznamuje objednávateľ zhotoviteľovi spravidla písomne. Za písomĺé
oznámenie vady predmetu plnenia sa povaŽuje aj jej ozrrĺímenie formou e_mailu
zaslaného na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú v čl. I. tejto

mluvy

7.8 Ak dodávateľ neodstľárri zjavné vady zistené pľi pľebeľacom konaní v dohodnutej lehote,
najneskôr však do 3 pracovných dní od ich zistenia, zaplati objednávateľovi zakaždý aj

začaty kďendĺámy deň omeškania s odstraĺrenímkaždej jednotlivej vady zmluvnú pokufu
vo výške 25,- EUR až do doby jej úplnéhoodstľaľrenia.
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7.9 Ak dodávatel'

neodstrarri písomne reklamované vady diela zistené počas zĺáľučnejdoby v
dohodnutej lehote najneskôr však do 3 pracovných dní od ich zistenia objednávatelbm,
zaplatí objednávateľovi za každý aj zašaý kďendráĺny deň omeškania s odshaĺrením
každejjednotlivej ľeklamovanej vady zrnluvnú pokutu vo výške 50,_ EUR až do doby jej
úplnéhoodstľĺĺnenia.
čI. VIII.
Zmluvné sankcie

8.1 vpľípade nedodania predmetu plnenia vtenmíne podľa č1. IV ods. 4.1 tejto zrĺrluvy
dodávateľ zapLati anluvnú pokutu vo výške 0'02 yo z celkovej ceny podľa ods. 5.1 tejto
anluvy, zakaždý aj začaý kďendrímy deň omeškania.
8.2 V pľípadepľeukazateľného zistenia' Že minimálne tecbnické špecifikácie pľedmefu
plnenia uvedené v prílohy č. 1 tejto zĺľlluvya rovnako v ztnysle pľílohyč,. 6 ýzvy v
ľámci veľejného obstaľávania nie sú splnené, dodávateľ zaplatí objednávateloovi zĺľúuvnú
pokutu 2.000,- EUR za kaŽdú nedodržanú požiadavku technickej špecifikácie predmefu
plnenia. Takéto nedodržanie technickej špecifikácie je súčasnepodstatrým porušením
tejto zmluvy

8.3 Zaplatente zmluvnej pokuty

a uĺokov z omeškania nezbavuje zrĺrluvnéstľany
zodpovednosti za spôsobenú škodr4 ktoru je možnévymrĺhaťsamostaftle.

čl.Ix

Skončenie zmluvného vzt'ahu

9.1 Pľedčasnéukončenie zmluvného vďahu založeĺéhotouto zĺrluvou je možnéuskutočniť
po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných sban.

9.2 Predčasnéukončenie zmluvného vďahl,l,založeného touto zmluvou je možnéuskutočniť
aj odstupením od tejto zmluvy kaŽdou zo zrnluvných stľarr, a to za poĺĺmienok
stanovených ust. $ 344 a nĺísl.obchodného ziĺkonníka. odsfupenie od znluvy je
oprávnená stľana povinná písomne onlámiť druhej zĺnluvnej stane bez zbytočného
dokladu po tom, čo nastala skutočnosť za&adqúcajej naľok na odstupenie od anluvy.
9.3 objednávateľ ako aj dodávateľ sú opľávnení odstupiť od zmluvy v pľípade, že sa dľrftá
zrľúuvná stľana dostane s plnením svojej aľrluvnej povinnosti do omeškania' a tuto
povinnosť nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote.

9.4 Po predčasnom ukončenítejto anluvy je dodávateľ v spolupráci s objednávatelbm
povinný vyhotoviť finančnévysporiadanie vzájomĺýchzáväzkov a pohľadávok, 1ĺÍorésa
staĺrovívo výške ých vzájornných záxäzkov a pohľadiívok, ktoľézmluvné stľany voči
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sebe majú. Tovaľy dodané ku dňu skončenia tejto zmluvy sa vyúčtujúpodľa cien
uvedených v čl. V ods. 5.2 v pÍeukázateľnom ľozsďlu.

9.5 Zmluvĺý vďah založeý touto zmluvou končíuplynutím teľmínudodania pľedmefu
plnenia s výnimkou naĺoku na nĺáhĺadu škody, zéltučĺé
podmienky, ustanovenia ýkajúce
sa súčinnostipľi kontrolách anľrluvné pokuty.

9.6 ZmLuvĺéstrany

sa dohodli, že anluvaz"aĺlkáz
a) písomnou dohodou anluvných sffián,

b) zĺínikom dodávďeľa bez právneho n'ástupcu,
c) zánikom oprávnenia dodĺĺvateľavykonávať činnosti, ktoľéwoľia pľedmet zmluvy,
d) odsfupením od aĺrluvy.

9.7 odstupenie od zmluvy musí byť písomnéa musí bý doručenédľuhej zmluvnej stľane.
9.8 objednávateľ má právo odstupiť od zľľúuvyv pľípade nedodania pľedmetu plnenia v
požadovanej kvalite ak ani v dodatočne poskyĺrutej pľimeľanej lehote dodávateľ
nevykoná nápravu. V takomto pľípade nemá dodávateľ nĺĺrokna rúĺadudoposiď
vykonaných úkonov spojených s pľedmetom plnenia.

9.9 Zmluvĺéstrany sa qýslovne dohodli na opľávnení doručovať písomnosti ýkajúce sa
zéxäzkumedzi
stanami, ktoré vypýají z tejto dohody i prostredníctvom
e-mailu. Písomnosť doručenúprostľecĺníctvome_mailu treba doplniť najneskôr do tľoch
dní pľedloženímoriginálu spôsobom podľa ptedchádzajúceho odseku tohto článku.

x

čl.
Záverečné ustanovenia

10-1 Táto zĺrluva nadobúda plafirosť dňom jej podpisu opĺávnen;imi zĺstupcami oboch
zmluvných stan. objednávateľ si vyhĺadzuje právo pľedložiťaľrluvu na pľeľokovanie
Mestskému zastupiteľstvu v Šai.

|0.2 Txo zľrluva nadobúda účinnosťpodľa ustanovenia $ 47a ods. 1 zákolla č. 4011964 Zb.
občiansky zákonník v anení neskoľšíchpredpisov až dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto zrnluvu v anysle $ 5a zĺíkona
é.2ll/2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k infoľmáciám a o anene a doplnení niektorých
zĺákonov v znení neskoľšíchpľedpisov objednávateľ zveľejnína svojom webovom sídle.

10.3 Túto zmluvu v zmysle $ 5a zakona č.2!l/200O Z. z. o slobodnom pľísfupe k
informácirím a o änene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľšíclr_pľedpisov
objednávateľ zvefejní na svojom webovom sídle. Zmluvné strany súhlasia so
zverejnením celej zĺrrluvy po jej podpise oboma zľnluvnými stranami na webovom sídle
objednávatel'a.
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10.4 Dodávateľ beľie na vedomie a výslovne sa zavä^)je strpieť výkon kontľoly/auditu
overovania na mieste súvisiaceho s dodávanými tovaľmi, pľácami a sluŽbami, a to
kedykol'vek počas platrosti a účinnostiZmLuvy o poskymutí finančného pľíspevku pre
ľeďizáciu pľojektu sKHU/TVETNL9oll4.llz23 zo dňa 3.lt.202} opľávnenými
osobami na ýkon tejto kontoly/auditu a poskybrúť im všetku potľebnúsúčinnosť.

opľávnen;ýrni osobami sú:
poskytovateľ FP EU a ŠRa ním poverené osoby'
Najvyššíkontrolný uľad SR" Ceľtiťrkačnýoľgĺína nimi poveľené osoby,
organ audifu, jeho spolupracujúce orgríny (U*d vládneho auditu) a osoby poveľené
na výkon kontroly/auditu,
splnomocnení zastupcovia Európskej komisie a Euľópskeho dvoľa audítorov,
orgrín zabezpečujúci ochĺanu finančných záujmov EÚ,
osoby pizvaĺévyššieuvedenými oľganmi v sulade s pľíslušnýmipľávnymi
predpismi SR a EÚ.

10.5 Zmluvné strany podpisom tejto zĺnluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s naľiadením GDPR a zĺĺkonom o ochľane osobných údajov, v rozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pľe ľiadnu
identifikáciu zrľrluvných sforán na účelyplnenia tejto zrnluvy, a tô počas tľvania tejto
anluvy, najneskôr však do lehoty vyspoľiadania všetkých záväzkov vzniknutych na
základe tejto zĺnluvy a uplynutím aľchivačnej doby.
10.6 Yzájoĺnné vďahy nnluvných sbĺínsa ľiadia ustanoveniami obchodného zĺákonníka
a subsidiárne ostatnými pľávnymi predpismi platrými na územíSR.
10.7 V pľípade, ak pľi riešenísporu nedôjde k dohode medzi zĺnluvn;fini stranami, kaŽdá
' stľana
má pľávo sa obľátiť na súd.

10.8 Meniť ďebo dopíňaťobsďl tejto zmluvy je moŽré len foľmou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zastupcami oboch zrrluvných strrán.
10.9 Táto anluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý z nich má platrosť originĺílu.Tľi
ľovnopisy aľrluvy pľeveane objednávateľ a jeden ľovnopis preveäne dodávateľ.
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Príloha č. 1 anluvy o dodaní tovaľov

Pľenosnérozkladacie dopravné ihľisko pľe cyklistov
Minimálne technické špecifikácie

:

Ide o prenosné rozkladacie ľahko skladacie mobilné dopravné ihrisko s ľoäneÍtnimin. 16 x
30 m - max 17 x32 m (aby sazmestilo namultifunkčné ihľisko srounenni 18 x 33 m).
vhodné do inteľiéru aj exteriéru so všetkými vodoľovn;imi aj zvislými dopravn;ýrni značkami.
obsďluje modelované prvky dopľavnej infrďtľuktúry cestnej pľemávky, ktoľésa v meste
Saľa nadchádzajú - kľuhová križovatk4 Že|ezsičĺépľiecestie, svetelniĺ signalizácia atď.
P.č.

Množstvo a mj

Názov výľobku

cena s
1 set cca
klinov

Gumená rohož - kľuhový
objazd 5 m
Gumenárohož
Mini dopľavnéznašky
Kovorlý podstavec
3/2-komoľový semafoľ
2_komoľoqý semafoľ
Ze|enúčnýsemďor +
závora

1

')

3

4.
5

6.

7

12

SPOLU

Jednotková

DPH

s

DPH

264,45 €

264,45 €

75 ks
48 ks

49,20€
1l'07 €

3 690'00 €

43 ks

1l,07 €

548'58 €

476,0I €
4 501'80 €
2 r9432e

762,12€

762,12e

2 396,79 €

t2 420,06e

6ks
4ks

750,30€

1ks

Celkom s DPH

53l,36€

BliŽšípopis pľvkov:

_

GUMENÁ RoHoŽ _ KRUHovÝ ogĺAzo - priemer cca
usporiadané veďa seba' cca 12 klinov, tak vytvoľili kruh.

5 m' tvoria ho časti

1. GUMENE RoHoŽE

_
-

2.

gumené rohoŽe napodobňujúce asfalt

pľotišmykovépodloäcy, 1ĺÍorésa pouŽívajú na vytvríľanie dopravných iMsk.
ľounery: šíľkamin. 2 m _ m€rx. 2,10 m'
dÍĺl<amin. 1,25 m mÍx. 1,35 m
hľubka min. 6 mm.
vhodné na mďé ihriská a obojsmenr;ými cestami
pevné a odolné voči oderu amôbl sa pouŽívať v uzavretych pľiestoroch
telocvičnía na otvorených pľiestransfuĺách _ školskédvory, ihriská s betónoqim,
asfaltovým, tľávnaQim povrchom.

MINI DoPRAVNE ZNAČKY
vyľobené z materiálu PVC alebo ekvivalentu
priemer kotuča ccaZľcm avýšku cca. 1ó0 cm ďebo ekvivalentrré

_
-
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pľi9mer stojana je cca37 cm, ľozpätie stojana je cca 40 cm alebo ekvivďentné.
je možnéumiestniť niekol'ko anačiek.
zrtač:ky stoja na kovových podstavcoch

na jeden stlpik

KoVoVÝ PoDSTAVEC

_

podmienkach (vietor).

zlepšujústabilitu pri nepriazrriých poveteľnostných

3. BEZDRÔToVÝ SEMAFoR

_
_
_
'
_

je ďďším pľvkom vybavenia dopravných ihrísk.
je napájarĺý akumulátoľom v uzávľetom kovovom puzdre.
zbezpečnostrých dôvodov je skrinka s akumulátoiom uzamknuta visiacim

zĺámkom.
pľacuje v digitílnom kódovacom systéme, ktoý je odolný voči rušeniu.
má LED osvetlenie, kÍoľézlepšuje viditeľnosť bezzniženla qýkonu bďérie.
svetlá semaforu sa menia automaticky.
k systému semaforu je pľiložená nabíjačkana nabíjanie batéľií.

ý

Ilustľačnézobtazeĺie ihľiska s požadovanými značkami pre jednotlivé dopľavné
- situícieminimílne požiadavhv ďebo
-/,

ekvivalent:
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