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Zmluva o dielo č.20210816-lĺ2021
uzatvoľená podl'a $ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom

znení (ďalej len o,obchodný zákonník,.)
evidenčné číslo objednávatel'a: 598/202l

čl. r.
Zmluvné stľany

1. Objednávatel':
Sídlo:
Zastupený:

IČo:
Bankové spojenie:

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice 7,927 0l Šal'a
Mgľ. Jozef Belický primátoľmesta
00 306 18s

UniCľedit Bank Czech Republic and Slovakia a. s., pobočka
zalvaničnejbanky, Šancová l/A, 8 l3 33 Bratislava
sK48 l11t 0000 00662784900s
UNCRSKBX

AMv Slovakia s.ľ.o.
zapisaný v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel:
Sro, vo vloŽke č': 3457ltrtr

Dostojevského č. 2,94O 01 Nové Zámky,Slovenskáľepublika
Ing. Andľej Višňovský - konatel'
0061693 I

2021051934
sK2021051934
IBAN: SK72 0200 0000 0000 1480 0172
SUBASKBX

IBAN:
BIC:
(ďalej len,'objedn áv ateľ,,)

2. Zhotovitel':

Sídlo:
Zasfupený:
lČo:
DIČ:
tČ opH:
Bankové spojenie
BIC:
(ďalej len,,zhotoviteľ)

(objednávateľ a zhotovitel'v d'alšom texte spoločne aj ako ,,zmluvné strany..)

čr,. n.
Úvodné ustanovenia

Táto Zmluva o dielo č.5l7/2o2l (d'alej aj ako ,,Zm7uva") sauzatváranazáHadeýsledku procesu
verejného obstarávania, ktoré sa uskutočnilo v súlade s ust. $ 117 zákona č. 343/2Ol5 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znenineskorších predpisov
a ust. $ 7 Smernice mesta Šal'a o verejnom obstarávaní v platnom znení'

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je viťazná ponuka Zhotovitelä v rámci verejného
obstarávania zákazlcy ,,Vybudovanie kolumb áŕia", podl'a zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo
dňa 20.8'202l .(d'alej aj ako,,ponuka,.).
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čr,. rrr.
Pľedmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotovitel'a vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pre objednávatel'a dielo: dodanie amontáž umovej steny - 2 ks jednostrarurého
kolumbária na cintoríne na ulici Hlavnej 44 v meste Šal'a s nasledovnou technickou špecifikáciou:
a) 2 ks kolumbáľia - jednostrarľré bez stredoých stĺpikov _ volhe stojace so Žulovou strešnou

doskou,

b) Farba nápisnej dosky - biely ÍTľamor' ťarba obkladu - čierny nľamor'
c) RozloŽenie umových schľánok na ýšku 4 ks a na šírku 6 ks,
d) Rozmery l kolumbária sú 400 x 200 x 30 cm, s počtom buniek 24ks arozmermi urnovej

schránky 60 x 40 cm,

e) Všetky urnové bunky musia byt'uzatvorené nápisnou doskou (predným kameňom), ktorá
sa dá podlh potreby opätovne otváľať a zatvárať,

0 Dodanie 4 ks náfuadných nápisných dosiek,
g) Dodanie jednej vzoľovej nápisnej dosky s návrhom dodávatel'a (s uvedením mena a

priezviska, dátumu narodenia a dátumu úmľtia),
h) Umové bunky musia byt'opatrené bezpečnostným prvkom, kÍoý zabránijednoduchému

otvoľeniu,

D Konštrukčné riešenie umožňujúce v prípade potreby pľemiestnenie kolumbária na iné
miesto

(ďalej len ,,Dielo") za podmienok d'alej uvedených v tejto Zmhuve.
2. objednávatel' sa zavänlje riadne vykonané Dielo bez vád a nedorobkov v dohodnutom termíne

prevziať a zhotovitel'ovi v dohodnutom termíne zaplaÍiť dohodnutú cenu Diela.
3. Zhotovitel' sa zaväzllje, že všetky práce vykoná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej

republiky a Európskej únie, predpismi a ľozhodnutiami týkajúcimi sa plnenia pľedmetu tejto
Zmluvy v čase ichrealizácie a v súlade s techniclcými normami a pokynmi objednávatel'a.

4. Zhotovitel' nie je oprávnený vykonať Dielo alebo jeho čast' prostredníctvom subdodávatelbv.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na dodanie materiálu.

5' objednávatel' má právo v písomnej forme objednať u zhotovitel'a vykonanie zmeny Diela
s cielbm zmeniť povahu, kvalitu a množstvo všethých alebo časti prác na Diele, ak je to
vzhlhdom na povahu Diela moŽné. Takuto prípadnú Zmenu Diela moŽno vykonať len na záHade
písomného dodatku k tejto Zmluve.

6. Miesto vykonania Diela je v aľeáli cintorína v Šali, Hlavná 44, 927 Ol Šal'a, ktoľého
prevádzkovatel'om je objednávatel', pričom presné umiestnenie je vymedzené v Prílohe č. l tejto
Zm\uvy. objednávatel' je za účelom vykonania Diela poviĺĺrý odovzdať miesto vykonania Diela
zhotovitelbvibez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto Zrnhuvy.

čl. tv.
Doba plnenia

1. Zhotovitel' sa zavänlje vykonať dielo aprotokolárne ho odovzdať objednávatelbvi najneskôr
do 4 mesiacov odo dňa účirnosti tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteľ musí bezodkladne písomne informovať objednávatelh o vzniku akejkolVek udalosti,
ktorá bráni alebo st'aŽuje realizáciu Diela s dôsledkom predĺženia lehoty vykonania Diela. Ak dôjde
kzdržaniu prác' musí Zhotovitel' preukázať, Že toto bolo vyvolané okolnost'ami vylučujúcimi
zodpovednosť (vis major) alebo neposlqrtnutím súčirrnosti zo strany objednávatel'a.

a



Ô

3. PredĺŽenie doby rcalizácie Diela sa určí podl'a doby trvani a prekážlq, s prihliadnutím na dobu
nevyhnutnú pre obnovenie prác, za podmienok, že Zhotovitel'vykonal všetky racionálne opatrenia
ku skráteniu omeškania a zmluvné strany sa na tom písomne dohodli formou dodatku k tejto
Zmluve.

čt. v.
odovzdanie a pľevzatie Diela

t. Zhotovitel' je povinný písomne vyzvať objednávatel'a na prevzatie diela minimálne 3 pľacovné
dni pred termínom odovzdania Diela'

2. odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční v termíne, ktoý si zmluvné strany vzájomne dohodnú,
najneskôr však v posledný deň lehoty na vykonanie Diela'

3' Pod odovzdaním a prevzatim Diela sa rozumie protokolárne odovzdanie a prevzatie Diela na
záHade písomného odovzdávacieho a preberacieho pľotokolu (d'alej aj ako ,,protokol"), ktoý
musí byt'podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán' Miestom odovzdaIia aprevzatia Diela
je miesto vykonania Diela.

4' Predmetom odovzdania aprevzatia môŽe byt'iba riadne vykonané Dielo bez vád a nedorobkov.
5. V prípade, ak Dielo vykazuje drobné vady a nedorobky, uvedú sa tieto skutočnosti vprotokole,

avšak objednávatel' nie je povirľrý takéto Dielo prevziať. V prípade' ak ho napriek uvedenému
objednávatel'prevezme, zhotovitel' sa zavänlje v protokole dohodnúť s objednávatelbm záväzĺé
termíny na odstránenie prípadných vád a nedorobkov. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú
pokutu aŽ do doby úplného odstránenia všet[fch vád a nedorobkov podl'a čl. x. ods. l tejto
Zmluvy.

6. Dňom odovzdania aprevzatia Diela prechádza vlastnícke právo k Dielu na objednávatel'a.

cl. vr.
Cena Diela a platobné podmienky

I Cena diela bola dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 1811996 Z.z. o cenách
v zneni neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotovitelä (v zmyle,,Pľogramu DoTÁcIA
na vybudovanie dôstojných urnoých stien a urnoých hájov na cintoríne 2O2l -2022" _po
uplatnení dotácie ýrobcu formou zl'avy z cenovej ponuky), vo ýške 20 232,45 EIIR bez DPH
(slovom: dvadsatlisícdvestotridsaťdva EUR, štyridsat päť centov), cena vrátane DPH
predstawje 24 278,94 EUR (slovom: dvadsaťštyritisícdvestosedemdesiatosem EUR,
deväťdesiatštyri centov).
Zmluvné strany sa ýslovne dohodli na úhľade ceny diela v splátkach v nasledo',.ných ýškach
a lehotách splatnosti:
a) 1. splátka v sume 4 855,79 EUR _ platba do 10 dní po odovzdaní diela
b) 2. splátka v sume 4 855,79 EUR _ 1. štvrt'ročná bezúročnásplátka
c) 3. splátka v sume 4 855,79 EUR _ 2. štvrt'ročnábeziročná splátka
d) 4. splátka v sume 4 855,79 EUR _ 3. štvrt'ročnábezúročnásplátka
e) 5. splátka v sume 4 855,78 EUR _ 4. štvrt'ročná bezúročná splátka
Zhotovitel' vyhlasuje, že sa s pľedmetom plnenia na záHade tejto Zmhlw oboznámil a v cene
Diela sú obsiahnuté všetky náklady zhotovitel'a na riadne vykonanie Diela vrátane nákladov na
dopravu zanaderua a materiálu na miesto realizácie a nákladov na odvoz a likvidáciu všetkého
odpadu, ktoý pri vykonávaní Diela činnosťou Zhotovitelä vznikne.
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4. Cena je dohodnutá ako konečná, záväzná av zásade nemenná. Zmenu dohodnutej ceny moŽno
vykonať len na záHade vzniku skutočností, ktoré zmluvné strany pri podpise tejto Zrnluvy
nemohli predvídať a na zák|ade ktoých vznikne potreba pre úspešné vykonanie Diela vykonať
práce naviac, a to všetko na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma
zmluvnými stranami.

5. Dielo je financované z vlastných zdrojov objednávatel'a.

6' objednávatel'neposkýuje zhotovitelbvi žiadnu zálohu ani preddavky na vykonanie Diela.
7. Jednotlivé splátky ceny Diela budú objednávatel'om uhľadené na zákJade faktúr vystavených

zhotovitelbm a doručených na adresu sídla objednávatel'a. Splatnosť faktúr musí byt' v súlade
s ust. čl. VI. ods. 2tejtoZmluvy.

8. V prípade, ak faktúra nebude vyhotovená v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo
nebude obsahovať stanovené náleŽitosti' resp. bude mať iné chyby, objednávatel' má právo
faktúru vrátiť v lehote jej splatnosti s odvolaním sa na jej doplnenie alebo prepracovanie. V takom
prípade sa pľeruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry obj ednávatel'ovi.

9. Zhotovitel' je povirurý doručiť faktúru objednávatel'ovi minimálne 30 dní pred uplynutím lehoty
jej splatnosti.

cl. vrr.
Zodpovednost'za vady

1. Zhotovitel' zodpovedá zato,Že Dielojevykonanépodl'apodmienokuvedenýchvtejto Zm7uve,
v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a príslušnynni STN a EN a Že počas záručnej
doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmhxe'

2. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených touto
Zmluvou a záväznými technichými normami a všeobecne záväznými predpismi. Dielo má tiež
vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané riadne,
b) nieje vykonané včas,
c) má právne vady, alebo je zaťaŽené právami tretích osôb.

3. Zhotovitel'poskýuje objednávatelbvi na vykonané Dielo záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná
doba zaéina plynúť protokolárnym odovzdaním Diela bez vád a nedorobkov a neplynie v čase,
kedy objednávatel'nemohol uŽivať Dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotovitel'.

4' Zmluvné stľany sa dohodli, že v prípade vady Diela počas záručnej doby, má objednávatel'právo
požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotovitel' má povinnosť túto vadu bezodkladne
a bezodplatne odstrániť.

5. Zhotovitel' sa zavän$e začať sodstraňovaním prípadných vád Diela do siedmych (7)
kalendárnych dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávatelbm a vady odstrániť v čo
najkratšom moŽnom čase. Termíĺ zač,atia a lehotu odstránenia vád dohodnú zmluvné strany
písomnou formou.

6. objednávatel' sa zavänlje, Že pnpadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou.

7. Zhotovitel' je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady Diela, za |<toých vznik
popiera zodpovednosť, avšak ich odstľánenie neznesie odklad. Takto vzniknuté náklady budú
v prípade oprávnenosti uhľadené na záldade vzájomnej dohody zmluvných strán, podl'a spôsobu
tvorby ceny Diela, tj. jednotkové ceny pouŽitých prvkov podl'a ýkanl ýmer a preukázaného
množstva vykonaných pľác.
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8 Zhotovitel' nezodpovedá za vady Diela, ktoľé vznikli v príčírľrej súvislosti s nesprávnym
pouŽívaním alebo ošetrovaním Diela. objednávatel' je povinný dodrŽiavať pokyny uvedené
v Návode na použitie a ošetrovanie Diela' ktoý je zhotovitel' povinný protokolárne odovzdať
objednávatelbvi spolu s Dielom.

cl. VIII.
Povinnosti zmluvných stľán

objednávatel' j e povinný:

a.) stavebno-tecľĺricLy pripraviť miesto vykonania Diela podl'a technických poŽiadaviek na
prípravu podkladu Diela určených zhotovitelbm a podrobne popísaných v prílohe tejto
Zmluvy,

b.) zabezpečiť a odovzdať zhotovitelbvi miesto vykonania Diela,
c.) oboznámiť zhotovitel'a s podmienkami správania sa v mieste vykonávania Diela,
d.) oboznámiť zhotovitel'a o plánovanom čase pohľebných obradov, počas ktoých je zakázané' vykonávať práce na cintoríne,

e.) poskýnúť Zhotovitelbvi pri plnení predmetu tejto Zrnluvy súčinnosť nevyhnutnú na riadne
a včasné vykonanie Diela. objednávatel' sa zároveň zavänlje poskytnúť akukol'vek inú
poŽadovanú súčirľrosť nevyhnutnú na splnenie predmetu tejto Zrnluvy.

Zhotov itel' je povirrný :

a.) vykonať a dodať Dielo podl'a tejto ZÍ'rťluw riadne a včas;

b.) dodrŽiavať všetky platné všeobecne záväzné právne pľedpisy a technické norÍny' kÍoré sa
týkajú plnenia predmetu tejto Zmluvy;

c.) plniť predmet tejto Zmluvy pľostľedníctvom svojich odborných a kvalifikovaných
zamestnancov v dohodnutom ľozsahu a lehotách;

d.) postupovať s odbornou starostlivosťou;

e.) infoľmovať objednávatelh o priebehu a ýsledkoch plnenia predmetu tejto Zrnluvy,
kedykol'vek o to objednávatel' požiada;

f.) včas a bez zbytočného odkladu informovať objednávatel'a o všetlcých dôležitých
skutočnostiach súvisiacich s výkonom Diela, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť ýkon
Diela zo strany Zhotovitel'a, prípadne spôsobiť omeškanie plnenia;

g.) vykonať bezodkladnú nápravu plnenia predmetu tejto Zrnluvy, ak objednávatel' zisti, Že
zhotovitel' uskutočňuje svoje povinnosti v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy a/alebo
platnýnni právnymi predpismi ďalebo techniclcými normami. V prípade nevykonania
nápravyje objednávatel'oprávnený odstúpiť od zmluvy, pričom Zhotovitel' zodpovedá za
spôsobenú preukázanú škodu podl'a podmienok uvedených v čl. X. tejto Zrnluvy;

h') dodrŽiavať všetky platné predpisy a povinnosti z nich vyplývajúce, kÍoré sa týkajú
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochĺany životného prostredia,

i.) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a d'alších osôb konajúcich v jeho mene len na
miestach plnenia predmetu tejto Zrrúuvy a v priestoroch súvisiacich s plnením predmetu
tejto Zrnluvy;

j.) zachovať mlčanlivosť o všetlcých skutočnostiach, o ktoých sa v súvislosti s plnením
pľedmetu tejto Zrnluvy dozvedel' inak zodpovedá za škodu, ktorá v príčinnej súvislosti
s porušením tejto povirľrosti objednávatel'ovi vznikne. Povirľrosť zachovávať mlčanlivosť
trvá aj po skončení tohto zmluvného vďahu;

k.) správať sa v mieste vykonania diela ako aj v celom aľeáli cintorína tak, aby vzh|'adom na
jeho povahu bola zachovaná pieta tohto miesta;
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l.)

m.)

nevykonávať práce v časoch konania pohrebných obradov;
dodržiavať príslušný platný a účinný prevádzkoý poríadok pohrebiska.

čl. Ix.
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotovitel'a s vykonaním Diela alebo odovzdaním Diela má objednávatel'
právo poŽadovať od zhotovitel'a úhradu zmluvnej pokuty vo ýške O,Osyo z celkovej ceny Diela
podl'a čl. V. ods. l tejto Zmluvy zakaŽdý aj zaéatý kalendárny deň omeškania.

2' Ak zhotovitel' neodstráru zjavĺé vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote,
najneskôr však do 7 dní od ich zistenia, zaplati objednávatel'ovi zakaždý aj začatý kalendárny
deň omeškania s odstľánením kaŽdej jednotlivej vady zmluvnú pokutu vo výške 25,- EUR aŽ do
doby jej úplného odstľánenia.

3' Ak zhotovitel' neodstráni písomne reklamované vady diela zistené počas záruénej doby v
dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dni od ich zistenia objednávatelbm, zaplati
objednávatel'ovi zakaždý aj zaéatý kalendámy deň omeškania s odstránením kaŽdejjednotlivej
reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo ýške 50,-_ EUR aŽ do doby jej úplného odstránenia.

4. V prípade, ak zhotovítel' do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávatelbm
nezačne odstraňovať zistené vady, objednávatel'má pľávo dať odstrániť vady tretbu osobou na
náklady zhotovitel'a.

5' V prípade omeškania objednávatel'a s úhľadou faktúry má Zhotovitel' právo poŽadovať od
objednávatelä úhradu úroku z omeškania vo rnýške 5,OO %, ročne z dlŽnej čiastky' pričom
ĺermínom úhľady sa rozumie pripísanie dlärej čiastky na účet Zhotovitel'a.

6. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu a/alebo úroku z omeškania, ani ich faktichým
zaplatenim nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu preukázatelhej škody podlä
podmienok čl' X. tejto Zmlavy.

čl x.
Zodpovednost'za škodu

l. Nebezpečenstvo náhodnej škody Diela po celú dobu vykonávania Diela nesie zhotovitel' až do
momentu odovzdania a prevzatia Diela objednávatelbm.

2. Zhotovitel'zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú vpríčinnej súvislosti sjeho činnostbu na
majetku objednávatelä alebo tretích osôb.

3. Žiadna zo nnhuvných stľiĺn nie je zodpovedná za škodu spôsobenú okolnost'ami vylučujúcimi
zodpovednosť. Zmluvné strany sa ýslovne dohodli, Že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa
považuje pľekáŽka, ktorá nastane nezávisle od vôle tej_ktorej povinnej zmluvnej strany a bľánijej
v riadnom plnení svojej povinnosti (napr. prírodná katastrofa, poŽiar, záplava, zemetrasenie, štrajk,
všeobecne závänlé právne predpisy, vojna, vyhlásenie núdzového stavu, vojnového stavu alebo
mimoriadnej situácie a pod.), ak nemožno predpokladať, žeby povirmá strana túto prekážku alebo
jej následý mohla odwátiť alebo prekonať a včase vmiku záväzlg predvídať. Zodpovednosť
nevylučuje prekážka, ktorá vznikla ažv dobe, kedy povinná strana bola vomeškaní splnením
svojej povirľrosti alebo vznikla z jej hospodĺárskych pomerov. Úeĺnky vylučujúce zodpovednosť sú
obmedzené len po dobu, pokial'trvá prekážka, s kÍorou sú tieto povinnosti spojené.
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čl. xI.
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a. Zm|lvne strany súhlasia
so zveľejnením celého znenia tejto Zrnluvy. Povinnosť túto Zrnluvu zverejniť vyplyva s ust. $ 5a
zákona č' 21112000 Z,z' o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni neskorších predpisov'
V prípade, ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zrnluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to
platnosti a účinnosti ostatných ustanovení tejto Zrnluvy. Zmluvné Strany sa v tomto prípade
zaväruju formou písomného dodatku k tejto Zmluve nahĺadiť toto ustanovenie noým
ustanovením, ktoré bude obsahom a účelom zodpovedať zamýšl'anému účelu pôvodného
ustanovenia.

Zmeny tejto Zmluvy je moŽné vykonať íba vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto
Zmluve odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Zmluvĺe strany sa dohodli, že na riešenie vďahov neupravených touto zmluvou sa primerane
použijú ustanovenia zákona č. 5l3ll99l Zb. obchodný zákonník v platnom zneni a ostatných
všeobecne záváznýchprávnychpredpisovplatných naúzemi Slovenskej republíky.
Zĺrilvne strany sa ýslovne dohodli, Že neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú:

l. Príloha č. l - cenová ponuka 20210816-I zhotovitel'a zo dňa 16.8'202I
2. Pľíloha č. 2 _ technické požiadavky na prípravu podkladu Diela..
Táto zmluva je vyhotovená vtroch (3) vyhotoveniach splatnosťou originálu, jedno (l)
vyhotovenie pre zhotovitel'a a dve (2) vyhotovenia pre objednávatel'a.
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, Že sú plne spôsobilí na právne úkony, obsahu zmluvy
rozumejú, táto vyjadruje ich skutočnú slobodnú vôl'u ana znak súhlasu s jej obsahom ju
podpisujú.

3 1 08 2021

V Šali, dňa23.8.2O2IV Noých Zámkoch dňa

Zhotovitel': objednávatel':

o
Atlv 3loť.tl. t.ío.
Dostô|.v6kaho 2
gao 63 Nrvé zámky

lČoi 00618931 *

2

-)

4

5

6

7

AfrÚva@

l': I
Ing. Andrej Višňovský, kďnatel' spoločnosti

* I

I

AMV Slovakia s.r.o.

Belicky
Šaľa
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ff vrODU-AL afvrv
Dodávateľ:
AMV Slovakia s.r.o.

Dostojevského 2,94o 63 Nové Zámky

v zastúpení: lng. Andrej Višňovský, konatel'

lČo: 00616931- lč DPH: SK2021 051934

Bankové spojenie:

IBAN: SK72 0200 0000 0000 L480 0172

Odberatel':
Mesto šal'a

Námestie Sv. Trojice 7,92775 šaľa, Slovakia

lČo:00306185
IBAN: SK48 1111 0000 0066 2784 9005

VEC:

Farebné prevedenie:
farba nápisnej dosky:
farba obkladu:

V Nových Zámkoch, L6.08.2o2I

Cenová ponuka 20210816-L z ks -jednostranné kolumbárium - 24 buniek / bunky rozmerov 60 x 40 cm
Na základe Výzvy na predkladanie cenovrých ponúk pod názvom _ Vybudovanie kolumbária zo dňa !o.8.2o2t.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a možnosť predložiť Vám ponuku jedinečného urnového systému MoDU-AL
z našej produkcie.

Systém MODU-AL je postavený s najkvalitnejších materiálov s ohl'adom na dlhú životnosť a minimálnu údržbu.
Naše urnové schránky sú po reaĺizácií všetky uzavreté prednou nápisnou doskou neostávajú otvorené ako pri
betónový urnových stenách'

1. Predmet a jeho špecifikácia:
Predmet:
Kol u m bá riu m jednostran né bez stredových stĺpikov

špecifikácia / popis:
Kolumbárium jednostranné bez stredových stÍpikov - volhe stojace

oddelenie:

te lefó n:

e-mail:

1ks

4- ks

6ks
24 ks

60x40cm
400 x 200 x 30 cm

4t4x44 cm
400 x 200 cm

Položkový rozpočet príloha č 4. k výzve

Systém MODU-AL
+42I970 662537
v.kadekova@modual.eu

biely mramor
čierny mramor

Rozloženie urnovrých schránok v iednom kotumbáriu :

na výšku;
na šírku:
Počet urnových schránok spolu
Vel'kosť L urnovej schránky ( š x v ):
Celková veľkosť diela ( š x v x h ):

Strecha _ prekrytie (š x h):
obklad zadnej steny (š x h) (prijednostrannom voľne stojacom kolumbáriu)

1/t

//;il /

Miesto umiestnenia: Cintorín: šaľa - Hlavná ut.44

ilustračné obr,



2. Cenová ponuka na 2 kusy kolumbária
lNFoRMÁcn: Súčasn nestabilná sĺtuácta trh materĺálovými komoditami 5a dotýka cien

a n u s
výrobných vstupov. Vzhľadom tomu sme schopníga rantovaťplatnosť uvedenej cenovej

k
dátum ta. súuvádzané UR bez DPH

u
E

2.A

2.8

2.C

Hlavné MODU.At

Položka - názov počet merná jedn. jedn. cena (

Dekoračná matica D3 (rozeta) - o: cm

Ko2A - obklad - zadná stena (prijednostranných
voľne stojacich kolumbáriách)

ks
2

m

ks

2
m

ks

ks

320,

215,

s uvedenĺm mena a

150,

+ mobiliár

4 69,

n

7

48

3,8

70

16

Ko].s -Urnová bUhkä (schránka) 6ox4o cm

p rĺezviska, dátumu naroden aia dátumu úmrtia podľa
afarby typu prsma NGRPS60x404R

Bezpečnostné a

KoLA - Strešná doska (zulova)

NGRPS60x404R - Náhradná nápĺsná doska -
60x40 cm

- Montáž urnov}ich miest
(počet buniekx28€) + (15o€ x 2 ks kolumbária)

M06A2 - Prepravné nákl' - nákl' automobil do 5t
(tam a späť) - cesta 2x - 2 dni

M06B1 - *Čas strávený na ceste
(počet ľudíx hod.) 2x1 x 2 dni

M06c1 - *Prenos materíálu z miesta parkovania
na miesto montáže (počet ľudÍ x hod.)

M06D1 _ *lné práce (početľudíxhod)

Mo7A1' - školenie na správu a manĺpuláciu s
urnovýmĺ miestamĺ

MO5A2

počet ľudÍ x hod
cena za t hod.

(každá zač.hod.)

počet ĺudĺ x hod
cena za t hod.

(každá zač.hod')

hod.

ks

km

ks

20,00

25,O0

150,00

28,

t,

26,

DPH 20%

Cena diela
cena diela v zmysle cenovej ponuky
Cena diela po uplatnení 25% dotácie
Priebeh financovania
platba po odovzdaní diela prevodom na účet dodávatel,a vo vyške 20%
].. štvŕročná bezúročná splátka
2' štvŕročná bezúročná splátka
3. štvrtročná bezúročná splátka

20

4' štvrtročná bez úročná s

* položky Čas

času
strávený na ceste' Prenos materiálu z miesta parkovanĺa na miesto montáže a lné práce budú

Dotačná schéme - schéma financovania
Na základe ''Programu DoTÁclA na vybudovanie dôstojných urnornf,ch stien a urno\47ch hájov nauVádzame:



vod

3. Stavebná predpríprava
Predprípravu betónového základu zabezpečuje odberatel'na základe požiadaviek stanovených
dodávatelbm - vid'. ''Technické požiadavky stavebné'' na WWW'modual.eu:
https:/lm -conte n ds/ZC21lo7 /ĺV]oDU_AL TECHNĺCKE-POZIADAVKY 202107 web odf
Základy musia byť pripravené

systému MoDU-AL.
v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 30 dní) pred montážou

ohlasovaciu povinnosť prĺ realizácií betóvových základov preberá na seba odberatel''
V prípade upevnenia jednostranného kolumbária o stenu budovy je potrebné brať do úvahy a zabezpečiť
rovnosť steny a dodržať presnosť pravého uhla medzi stenou a betónovým základom'

Príprava vhodného terénu na montáž svstému MODU-AL:
okolie mĺesta montáže, musí byť prístupné a terén vhodný na pohyb montážnych technikov' V prípade,
odhalenej pôdy v okolí betónových základov, je potrebne, aby bol tento povrch chránený geotextíliou,
makadamom, štrkom alebo iným materĺálom tak, aby bol zabezpečený čistý a bezpečný pohyb pracovníkov.

4. Platobné podmienky _ financovanie
Pri objednávke uvedte jeden z nasledovných spôsobov fĺnancovania:

ĺ. ĺ Klasická úhrada diela
Úhrada prevodom na účet pozostáva z 2 častí:
1. časť - úhrada 3o% - zálohová fa uhradená do 5 prac. dní po od obdržania zálohovej faktúry
2' časť - úhrada 70% - úhrada po realizácií a odovzdaní diela - do 5 prac. dní od vystavenia vyučtovacej fa
Dielo a jeho prvky sú až do splatenej plnej sumy vyúčtovacej faktúry majetkom dodávateľa.

4.8
podrobné informácĺe v materiáli na našej web stránke;
httos: //modual.eul tent/uoloads/2o 1/06/MODTJAt OTACIA A4 iun

rlu
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6.

-2O2I.adf

Dodacie podmienky
Doba dodanĺa sú spravidla 4 mesiace odo dňa podpisu a právoplatnosti zmluvy alebo úhrady zálohovej
faktúry alebo podl'a podmienok dohodnutých v zmluve.
Dobu montáže môže časovo ovplyvnĺť a predĺžiť nevhodne pripravený betónový základ alebo dĺhodobo
nepriaznivé počasie.

ĎaBlr KROKY _ ako pokračovat', ak ste sa rozhodli pre urnouý systém MoDU_At
Ak ste sa na základe cenovej ponuky a ostatných informácií rozhodli pre realizácĺu urnového systému
MoDU-AL od firmy AMV Slovakia, s.r.o., urobte ešte nasledovné kroky:

dohodneme d'alší postup spolupráce'

Prílohy
Kataĺóg MoDU-AL nájdete na www.modual.eu:
httos: //mociual pľ nt/r rn 19/ffi /Mo

:ho
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DU-AL 201A11 30 SK co ed.odf
Technické požiadavky stavebné na vybudovanĺe betónových základov
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TEcHNlcKÉ PoŽl ADAVKY

sTAVEBNÉ

Poznámky k bet novému základu
1. bet n tÍiedy c 16/20

] tyzaa stena upevnená v zmysle schemy na str. 43. dve Vrstvy sietbvĺnv
4. povrchová tiprava bet nu v zmysle_noŽiadaviek objednávatel,a
l lľ."^|iľ:.yinnostipovrchu max. 0,5 cm na dÍžkuioo cm
: .:.'ľ:"Y:,.y'povrch - povrctl musĺ byt.ili;ti ffiä,#'
' iliäi'ľ"'Lĺ.]ffff:,:'ail:;:ĺĺ.ť'..T,"rJľ]3;,5, "",o*"'ti -a 

sklonu terénu, je potIebné navyšĺť nadzemnr] časť vzhl,adom na odch1i,lku terénultkom montáže urnového systému (Ä;i;i"č'íä.ľn"...,J1).r"tĺ. bet nu)
H:"':Hj;íffi"'"-i,:'ilfl:;lľ.'#n,:r",:T,i:lĹ1ff?j;:n";ĺ:l]::ĺJ;tra do l00 km/h V exponovan ch miestach, kde rchlosťvetra moŽe byťvyššia, je potrebné rozmer základu konzultovať so statikom

uľčenie rozmerov

A - šírka základu
B _ dĺŽka základu

(šírka kolumbária)
c - hĺbka základu

c

A
B

v ška do 300 cm
AxBxC

40 x (B + ĺ0) x 100 cm
70x(B+10)x100cm

62xBx100cm

v5iška do 250 cm
AxBxC

130 x i30 x 30 cm

a0x(B+10)x90cm

0)x90cm70x(B+l

122 x 122 x 30 cm

steny+ kotvenie do
32xBx90cm

62xBx90cm

21 x21 x 60 cm

44x44x60cm

solitéľ qiška
kolumbárium
AxBxC

do 220 cm
v1iška do 200 cm

70x110x80cm

0)x90cm40x(B+ĺ
70x(B+10)xB0cm

62x102x 80 cm

steny+ kotvenie do
32xBx90cm

62xBx80cm

v škado165cm
AxBxC

70xi30xg0cm

40 x (B +'t0) x 90 cm

0)x80cm70x(B+ĺ

62 x't22 x 80 cm

32xBx90cm

62xBxB0cm

21x21x40cm
40x120x20cm
60x12Oxl0cm

21xBx40cm

druh v,robku

cm60x0p doryslitéso
vlirobkup doryscezpresahomszáklady

cm60X20
,lp doryssolitér

cm20X02pÔdoryssoliter

cm30ĺotahjednostrannékolumbárium

cm60rlĺotadvojstrannékolumbárium

v1iľobkup doryscezpresahubezzáklad

cm60x00podoryssolitér

cm60X20p doryslitérso

cm20X201pÔdoryssolĺtér

um jednostranné híbka 3o cm
kolumbári

cm06ĺotahnendvojstramriubákolum

svietidlá

základ pod mobiliáľ

lavička

LED sviečkovy
sviečok, váza

modul, modul na pálenie

zvonica

n systéminformač

3
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REz ZÁKLADoM
priečny rozostup medzĺ dierami

TEcHNlcKÉ PoŽlADAvKY STAVEBNÉ
sPÔsoB KoTvENlA KoNŠTRUKclE

AXoNoMETRlcKÝ PoHĽAD
pozdlŽny rozostup medzi dĺerami

o

REz ZÁKLADoM
detail kotvenia

PR|EČKA sPoDNÁ

Skrutka CSB CE 12x110

4

rt

{

í4
Ý'4

Ó' \



STAVEB NÉVKY
POVRCHY

PoŽlADATECHNlcKÉ

.{-

r

I

I

I

I

I
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KoLMosŤ STENY

RoVlNNosŤSTENY



TEcHNlcKÉ PoŽlADAvKY STAVEBNÉ
ZÁKLADY s PRESAHoM _ sPÔsoB PREKRYTIA zÁKLADov

MODU.AL MODU.AL

PREKRYTIEzÁxt-ĺou PREKRYT!EzÁxuou
kamenná plat a hliníkov profll

6

VARIANT 1 VARIANT 2
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VAR|ANT 1 / PLATŇA z KAMEŇA

+

-

ľl'i|ľi." miernych nepresnostĺ základupnrodny materiál

l?,r"|n9 zĺadenie s dielom
ellmlnacia znečistenía
el i m i n á cía ;; 

'.,il; .1i',: Jff ["Ji:Ť" 
p ovrch u

bez-moŽnosti vymenv ĺVyssla cena <ameľ1a pri poškodení
váha

STA

DOVKLAzÁ
ÉVEBN

EKRYTIARPOBs
DAVKY

.sPÔ
PoŽlA

HOMPRESA
TECHNlcKÉ
sDYzÁKL^

I

7



ĺ

1
TECHNIcKÉ PoŽIADAVKY STAVEBNÉ

ZÁKLADY s PRESAHoM - sPÔsoB PREKRYTIA ZÁKLADoV

VARIANT 2 / HLINíKoVÝ PRoFlL

+ prekÍytie miernych nepresností základu
rÔzne farebné prqvedenia
eliminácia znečistenĺa diela od okolitého povrchu
eliminácia pohl'adu na základov bet n

moŽnosť v meny pri poškodení

ĺ
i

-tf
ĺl

:i

&

viditel'né spoje

I

/
J'

I

{t



sTAVEBNÉ
KLADOVzÄPREKRYTIA

VKYIADA
sPÔsoB

POZ
M

NlcKÉ
RESAHO

ECH
P

T
sKLADYz^

VAR|ANT 3 / BETÓNoVÝ ZÁKLAD BEz PREKRYT|A

+ bez d'alších nákladov k cene diela

- nebezpečenstvo poškodenia hrany základov
d raz na presnosť prevedenia
moŽnosť znečistenia diela od okolĺtého povrchu

i
t
i

I

j
t
I
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STAVEBNÉ
zÁKLADoVIAPREKRYTB

VKYIADA
sPÔso

PoŽNlcKÉ
ESAHOMR

ECH
P

T
sLADYzÁR

VAR'ANT 4 / DL^ŽBA NA TERčE s VtDlTEĽľÝu zÁxLADoM

+ nĺe je potrebné ukladanie zámkovej dlaŽbyodolnosť voči poveternostn m vplv-välí
p^rekrytie miernych nepresností .aŔluou
rozne tarebné prevedenia
eliminácia znečĺstenĺa ďela od okolitého povrchumoŽnosť v1imeny pri poškodení

- viditelh základ
dÔleŽĺtá presnosť základov

1

10



STAVEBN
zÁKLADoV

É
RYTIAKPREB

VKYDA
osoSP

PoŽlAcl(ÉHN
PRESAHOM

TEC
szÁKLADY

1

VAR'ANT 5 / DLAŽBA NA TERčE s PREKRY ĺÝlvl zaxLADoM

MODU-AL

spEvrue ľĺÝ
PODKLAD

4
spevľrruÝ
PODKLADP

Ý
a

aeľÓNoy *x'-loa
Ý

Ý + nie je potrebné ukladanie zámkovej dlaŽby
odolnosť voči poveternostn m uplyvo' 

-'
pĺekrytie miernych nepresností zaŔlaau
rozne Íarebné prevedenia
eliminácia znečistenia diela od okolitého povrchu
elimĺnácia pohl'adu na základovy oeton 

- --'
možnosť v meny pri poškodení

mierne znížená svetlá vyška diela

P

v
Ý

P

P

JEDNoSTRANNÉ DlELo Do VÝŠKY 1 60 cM
DVoJSTRANNÉ DlELo

sot-lĺÉR

11



MODU-AL

JEDNoSTRANNÉ DlELo Do VÝŠKY 165 cMDVoJSTRANNÉ DlELo
soLlTÉR

MODT,.AL

't2

JEDNoSTRANNÉ DlELo NAD VÝŠKU l 5 cM(musí byt kotvene aj aosteny] 
' vv v|Yl



{ď T,

BETÓNoVÝ zfu<tea ZARoVNAľÝ s pÔooRYsoM DlELA

+ bez d'alších nákladov k cene diela
dlaŽba prilieha k dielu

vysok d raz na presnosť prevedenia
moŽnosť znečĺstenla dĺela od okolitého povrchu pri daŽdi
d raz na v}iber dlaŽby
nĺe je vhodn1 pre všetky typy a rozmery diel

|ADAVKY STAVEBNÉTEcHNlcKÉ PoŽ
ZÁKLADY BEz PRESAHU

13
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ľ:1&ľ""ľ'fl1iläľ!ťí"T,1"J,rlTr!:""'J:'jä::ľ:::H"'" stavby diela' odzrkadlí sa to na v stednom vzhl'ade produktu. Je potrebné daťsi záležať

Na t chto príkladoch je vidĺeť základy, kde nebola betonáŽ vyhotovená precízne.
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ľff:'l1,11: :Lä: Ľĺ:ä:';ä"Jliäil".'Jäťää-lR[ffií+íÄiii:ľ,^f3{,J: moŽné ponechať bet n viditelh. Ak príprava nebota d kladná, je potrebné povrch

Ukážka prekrytia základov nalepením obkladu z d vodu nerovností pri betonáži Precízne pripravené základy nepotrebujrÍ následné prekrytĺe nerovností. Je len nazákazníkovi, čĺ chce bet n ponecnať ponlaoov]i, ale'bo uir'ľáo Joplniť prekrytím.
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Ked'sa zákazník rozhodne pre základy z poh!adového bet nu, ie d leŽité, aby boli hrany ostré a nie zrazené fazetou. Ak by základy boli urobené bez nad_miery, mohlo by to sp sobiť nedostatok styčnej ptochy pod konštrutciou áielá.

Na t1ichto príkladoch je vidieť základy, kde nebola betonáŽ vyhotovená precízne.

TECHNlcKÉ PoŽ|ADAVKY STAVEBNÉ
uxÁŽxv pnlpRlvrľÝcH ZÁKLADoV
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zÁKLADoVvENÝcHPRIPRA

Ukážky zarovnan ch záktadov s p dorysom diela a ich Ílnálna podoba' Prv1i obrázok ukazuje dielo inštalované na rovine a druh znázor uje základy vy_

bet nované v teréne.

Dlažba je prirazená k základom'
Pohl'adov bet n v teréne so sklonom.
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