
ZmIuva o dodaní tovarov 4 4 4,Á / l'"
e v i d e n č n é č ís t o o b j e d n áv atel' a.(!. Í. ĺ. l'- //

evidenčné čís!o dodávate!'a:
uzatvorená podl'a ust. 9 269 a nas!. ods. 2 zákona č'.5t3lt99Ĺ Zb. obchodný zákonník v znení

neskorších pred pisov (d'a|ej len,,zmluva")

čl. l.
Zmluvné strany

L.1 objednávatel':
Štatutárny orgán:
Sídlo:
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(d'alej len,,objednávateľ")

7.2 DodávateI':
Sídlo dodávateľa:
Zastúpený:
lČo:
lč pre DPH:
DlČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Tel./mobil:
Fax:

E-mail:

Mesto šaI'a
Mgr. Jozef Be!ický, primátor mesta
Mestský úrad, Nám' Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
00 306 r.8s
202to24049
Slovenská sporĺteľňa a. s'
sK82 0900 0000 0051 2430 6282
o3L770598r-4
mesto@sala.sk

LC Partners, s.r.o.
Bĺtarová zo7,oLo 04 Bitarová
Laco červeník
47 700742
sR2024075273
2024075273
vÚg ganka

sK43 0200 000 0032 4188 L957
0905 92r.00s

lacocervenik@ lcmarket.sk
Zapísaný obchodnom registri oS v Žiline oddiel Sro pod č.62097 /L
(d'alej len,,dodávateľ")
(objednávateľ a dodávateľ d'alej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. !l.
Úvodné ustanovenie

2.1 Táto zmluva o dodaní tovarov (d'alej len ,,zmluva" sa uzatvára na základe výsledku verejného
obstarávania v zmysle zákona č. 343/2075 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoných zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o verejnom obstarávaní") -

zákazky s nízkou hodnotou podľa $ 117.

2.2 Predmet tejto zmluvy bude financovaný prvotne z vlastných prostriedkov objednávateľa. Verejný
obstarávateľ predloží žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (d'alej len ,,NFP")
na realizáciu projektu NFP302070BRW9 s názvom: Podpora udržateľnosti kultúrneho domu v Šali
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z. Predmet tejto zmluvy bude financovaný prvotne z vlastných prostriedkov objednávateľa' Verejný

obstarávatel, predloží žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (d'alej len ,,NFP")

na realizáciu projektu NFP3o2o7oBRW9 s ná.uom' Podpora udržatel'nosti lultúrneho domu v Šali

v súvislosti s pandémiou CoVlD-19 , výzva lRoP-Po7-Sc77-2o2I-75 - Podpora udržateľnosť a

odolnosti kultúrnych inšťtúcii, ktorého obsahom je aj predmet plnenia podľa tejto zmluvy'

V prípade schválenia uvedenej žiadosť o poskytnutiá rurp nuoĺ výdavky refundované z projektu'

čl. lll.
Predmet plnenia

1, Predmetom plnenia zákazky s názvom,,obstaranie interiérového vyba_venia do DK v šali" je

záväzokdodávatel,a dodať interiérové vybavenie do Domu kultúry v Šalĺ a súčasne záväzok

dodávatel,a predmet pi.."i. odovzdať objednávateľovi riadne, bez vád a nedorobkov (d'alej len

,,predmet plnenia"). lde najmä nasledovné tovary:

Kvantifikáciaanaceneniejednotlivýchpoložiekpredmetuplneniasrozmermi
asminimálnymipožiadavkaminapredmetplnenĺaajehoparametrejeuvedenávpríloheč.1
tejto zmluvy. Vizualizácia predložená dodávatel'om predmetu plnenia je prílohou č' 2 tejto

zmluvY.

2. Dodávateľ prehlasuje, že táto zmluva je v súlade s podmienkami určenými vo výzve vypracovanej

objednávateľom.

3. Dodávateľ dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť'

4. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet dodania je v jeho výlučnom vlastníctve

a nĺe je za'ĹaŽený právom tretej osoby'

5. Dodávateľ sa zaväzuje dodať včas a riadne predmet plnenia objednávateľovi a objednávateľ sa

zaväzuje predmet zmluvy od dodávateľa prevzĺať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu V celom

rozsahuzaplatobnýchpodmienokdohodnutýchvčl.Vl.tejtozmluvy.

MJ MnožstvoNázov položky
400kus

I Stolička konferenčná
60kus

2 Stôl reštauračný rozmer 1200/800 mm

15kus
Stôl reštauračný rozmer 800/800 mm3

8kus
Banketový stôlvýška 1]-00 mm s 0 800 mm4.

4kus
Konferenčný stôl rozmer 800/800 mm5

kus 3
Konferenčný stôl rozmer 1200/800 mm6

4kus
7a Kreslo l-miestne rozmer 93Ol78O mm -farba červená

4kus
Kreslo l-miestne rozmer 9301780 mm - farba šedá7b.

kus 4
Kreslo 1-miestne rozmer 930/780 mm - farba svetlo-modrá7c.

kus 2
Kreslo 3-miestne rozmer 1980/780 mm - farba červená

8a
kus 2

Kreslo 3-miestne rozmer I9SO|78O mm - fa rba šedá8b
4kusramodfa ba svetlmmLmeren roz 98017803-mi estKresl8c

,



čl. tV.
Termín, spôsob a miesto dodania

L' Dodávateľ uskutoční plnenie predmetu plnenia riadne a včas v celom rozsahu v termínenajneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade skoršiehododania predmetu plnenia ako je max. doba uvedená v predošlej vete, dodávateľ zabezpečíbezplatné uskladnenie stoličiek vo vlastných priestoroch do doby odovzdania diela - ukončeniarekonštrukcie interiérovej časti objektu.

2' Termín dodania predmetu plnenia sa predlžuje len o dobu, po ktorú trvali prekážky spôsobenézásahom vyššej moci (ods. 4.3. tejto zmluvy), pokiaľ dodávateľ bez zbytočného odkladu po ichvzniku informuje objednávateľa o ich.existeniii'a doložíaj potrebné dôkazy o exĺstencii, povahe
a trvanítýchto prekážok, pričom dodávateľ je povinný vykánať všetky oprträni. na minimalizáciu
času, po ktoý by mu takéto prekážky bránilivo vykonává ní zákazky.

3' Za prekážku spôsobenú zásahom vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle odvôle dodávateľa a bráni mu v splneni jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to zapredpokladu, že nie je možné rozumne predpoklada{ že by dodávateľ túto prekážku alebo jejnásledky odvrátil alebo prekonal a že by v čase uzavretia tejto zmluvy vznik takejto prekážkypredvídal (napr' vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiari terorisťcký útok,mimoriadna situácia, núdzový stav, pandémia atd'.). 7a zásah vyššej moci sa nepovažuje zmenaekonomických pomerov ktorejkoľve-k zmluvnej strany alebo jej zmluvných partnerov.
Poveternostné vplyvy sa považujú za zásahvyššej moci len v prípadeextrémneho počasia, ktoréje neobvyklé na dané ročné obdobie.

4' Dodávatel' je bez meškania povinný vždy písomne (e-mailom) a zároveň z časových dôvodov ajústne, resp' telefonicky informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosť, ktorá bráni alebosťažuje vykonávanie záka.zky, resp. JeJ časti a ktorej dôsledkom je/bude predĺženie tehoty naodovzdanie zákazky podľa ods. 4.1 tejto zmluvy. oódávateľ;e póvinn1i objednávateľa zároveňinformovať o príčinách takýchto udalostí, aŕo a; o preápokladarlej álzĹu i.ľ, trvania aeventuálnom spôsobe nápravy. Ak dôjde k časovému zdržaniu dodania zákazky,resp. jej časti, jedodávateľ povinný preukázať, že toto zdržanie nastalo práve v dôsledku tvroenýcn okotností.

5' Dohodnutým miestom dodania predmetu plnenia je Dom kultúry Šaľa, SNP t6, g27 01 Šaľa, k. ú.Šaľa, Nitriansky kraj.

6. Prevzaťe predmetu plnenia sa potvrdí a uvedie v,,Protokole o prevzatí a odovzdaní predmetuplnenia". Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude obsahovať najmä:
a) presné označenie dodávaného tovaru vrátane príslušenstva,
b) dátum, čas a miesto odovzdania tovaru,

'l ľľľ::_"nie 
dodávateľa, že predmet plnenia je v súlade s touto zmluvou, a že je spôsobité na

uztvante.
d) označenie osôb, ktoré predmet plnenia odovzdávajú a ktoré predmet plnenia preberajú

uvedením ich mena, funkcie a preukázania oprávnenosti odovzdanie/prevzaťe vykonať,e) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaru a dokumentáciu k nemu (vrátane prístušenstva),f) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb, vrátane dátumu odovzdania a prevzatia
celého predmetu plnenia.

Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom pre
každú zmluvnú stranu. Protokol vyhotoví dodávateľ.

7. Poverená osoba za objednávateľa má právo prezrieť tovar a preveriť jeho stav vizuálnoukontrolou, vrátane príslušenstva a výbavy, zároveň má právo preveri{ či zodpovedá zmluvea minĺmálnej technickej špecifi kácii uvedenej v čl. lll ods. 3.1 tejto zmluvy a prílohe č. 1 tejtozmluvy. Uvedené právo kontroly však nezbav uje dodávateľa riadne a vča



-

dodanie tovaru. V prípade zjavných nedostatkov má právo objednávateľ požadovať ĺch okamžité
odstránenie (do 48 hodín). Pokial' objednávatel' zistí, že odovzdávaný tovar nezodpovedá
špecifikácii v zmysle tejto zmluvy, podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo tovar
bude odovzdávaný bez požadovaných dokladov je objednávatel'oprávnený neprevziať tovar
a dohodnúť s dodávatelbm náhradný termín jeho odovzdania, pričom termín dodania celého
predmetu zmĺuvy musí byť dodržaný.

8. Dodávatel' vyrozumie objednávatel'a o odovzdaní predmetu plnenĺa najneskôr 1 deň vopred.
Dodávatel' je povinný objednávatelbvi zároveň pri odovzdaní predmetu plnenĺa odovzdať
certifikáty na dodávané produkty.

9. Poverenou osobou objednávatel'a na potvrdenie dodanĺa predmetu plnenia zmluvy je:
- Jaroslav Rácz, referent oddelenia správy majetku a zariadení mesta.

čl. V.
Zmluvná cena a platobné podmienky

L. Celková cena za predmet plnenia podľa čl. lll. vrátane dopravy na miesto určenĺa je výsledkom
verejného obstarávania stanovená ako pevná cena vo výške

Celková cena bez DPH ..35.600,-.......'...'. EUR
20 % sadzba DPH a výška DPH ..''7.12o,-'.'........ EUR
Cena spolu s DPH ...42.720,-............. EUR
Slovom : ...Štyridsaťdvatisícsedemstodvadsať... EUR.

Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podlä zákona č. 78/1996 Z' z' o cenách
v znení neskorších predpĺsov a vyhlášky č. 87/1'996 z' z., ktorou sa vykonáva zákon
č' 1,8/t996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpĺsov a považuje sa za maximálnu pevnú cenu
platnú počas celej doby vykonávania predmetu zákazky.

2. Položkovitý rozpočet predmetu plnenia tvoríprílohu č. 1 tejto zmtuvy'

3. Dohodnutá cena je záväzná, konečná a nemenná a p|atí počas celej doby platnosť tejto zmluvy.
Cena zahŕňa všetky priame aj ved|'ajšie náklady spojené s rĺadnym dodaním tovaru s plnením
predmetu zmluvy podl'a tejto zmluvy (napr' náklady na dopravu, naloženie, vyloženie
a ošetrovanie tovarov vrátane prepravných nákladov, všetkých súvisiacich materiálnych,
priamych a neprĺamych nákladov, odvoz zvyšných častí tovaru, náklady súvisiace s riadnou
a kompletnou dodávkou, vrátane odvozu a likvidácie odpadov z obalov a pod. v súlade
s príslušnými právnymĺ predpismi). Počas plnenia tejto zmluvy dodávateľ nĺe je oprávnený
účtovať objed n ávateľovi žiad ne d'a lšie d od atočné ná klady.

4. Zmena dohodnutej ceny definovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy je možná len vo výnimočných
prípadoch na základe dohody zmluvných strán (napr. vis major; zmena sadzby DPH), formou
písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcamĺ oboch zmluvných strán.

5. objednávatel' neposkytuje dodávatelbvĺ žiadnu zálohovú platbu.

6. objednávatel' sa zaväzuje cenu predmetu plnenia podl'a ods. 5'1 tejto zmluvy (vrátane DPH)
zaplatiť na základe faktúry vystavenej dodávatelbm v 3 originálnych vyhotoveniach, ktorá bude
splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatelbvi' Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru
najskôr v deň prevzatia predmetu plnenia bez vád a nedorobkov.

Predmet plnenia sa stáva majetkom objednávatel'a dňom uhradenia jeho kúpnej ceny určenej
v ods. 5.L tejto zmluvy
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8' Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa okamihom prevzatiapredmetu plnenia, jeho príslušenstva alebo súčasti uskutočnen'1cľr uez vád a nedorobkov.

9' Dodávateľ je povinný po riadnom odovzdaní a prevzatí tovarov podľa tejto zmluvy doručiťobjednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou aj potrebnú súvisiacu dokumentáciu - certifikátvalebo ekvivalentné doklady ku každému prodúktu, preukazujúce, že výrobok ;;Í;. ň;äk;príslušných noriem, záručné listy a iné súvisiace áoklady, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasťtovaru podľa tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude aj fotodokumentácia dodaného tovaru.

10' objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vráťť faktúru bez zaplatenia
dodávateľovi na doptnenĺe a prepracovanie, ak faktúra neobsahuje náležitosti jlrtneľ'o
daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR alebo má iné vady v obsahu,pričom splatnosť faktúry sa prerušuje. Po doručení opravenej faktúry objednávateľovi začne
plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti faktúry.

1'7' V prípade, ak objednávateľ neuhradí dodávateľovi cenu na záktade vystavenej faktúry v lehotejej splatnosti dostáva sa voči dodávateľovi do omeškanĺa a dodávateľje oprávnený požadovaťod objednávateľa okrem úhrady ceny aj úhradu úroku z omešiania podľa predpisov
občĺanskeho práva.

čl. Vl.
Zodpovednosťza vady, záruka za akosťa záručný servis

1' Dodávateľ zodpovedá za predmet ptnenia podľa všeobecne záväzných platných právnych
predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosť, spôsobitosti'na užívanie v zákonnej
záručnej dobe minimálne 2 rokov (24 mesiacovj. Záručná doba začne plynúť odo dňáprotokolárneho prevzatia predmetu plnenia bez vád a nedorobkov objednávateľbm.

2' Dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný predmet plnenia bude bez vád a nedorobkov a v dobe jeho
prevzatia objednávateľom a po dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobitý na užívanie.

3' Dodávateľzodpovedá zato,že predmet plnenia dodá riadne a včas, podľa podmienok uvedených
v tejto zmluve, v'zmysle platných právnych predpisov a príslušných STN a ilv . z" počas záručnej
doby bude plne funkčné a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Dodávateľ prehlasuje,
že všetky dodané predmety sú vyrobené z materiálov J.. akostnej triedy.

4' Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch predmetu plnenia
stanovených touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecne záväznými
predpismi. Predmet plnenia má tiež vady, ak:
a) vykazuje nedorobky, teda nie je dodaný v celom rozsahu,
b) nie je dodaný riadne a včas,
c) má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.

5' Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi
a tiež za vady, ktoré vzniknú neskô6 ak budú spôsobené porušenim povinností dodávateľa.

6' Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu plnenia počas záručnej doby, má
objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie vady a dodávateľ povinnosť túto vadu
bezodkladne a bezodplatne odstrániť.

7 Vzn ikn uté vady ozna m uje objed n ávateľ zhotovite ľovi
vady predmetu plnenĺa sa považuje aj jej oznámeni
adresu dodávateľa uvedenú v čl. l. tejto zmtuvy.

spravidla písomne. Za písomné oznámenie
e formou e-mailu zaslaného na e-mailovú



8' Ak dodávatel' neodstráni zjavne vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote,
najneskôr však do 3 pracovných dní od ich zistenia, zaplatí objednávateľovi za každý a; začatý
kalendárny deň omeškanĺa s odstránením každej jednotlĺvej vady zmluvnú pokutu vo výške 25,-
EUR až do doby jej úplneho odstránenia'

9' Ak dodávateľ neodstránĺ písomne 
- 
reklamované vady diela zistené počas záručnej doby

v dohodnutej lehote najneskôr však do 3 pracovných dniod ĺch zistenia objednávatelbm, zaplatí
objednávateľovĺ za každý aj začatý kalendárny deň omeškanĺa s odstránením každej jednoilive;
reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 5o,- EUR až do doby jej úplného odstránenia.

čl. Vll.
Zmluvné pokuty

6'L' V prípade nedodania predmetu plnenia v termíne podľa čl' lV ods. 4.1 tejto zmluvy dodávateľ
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške o,o2 % z celkovej ceny podl'a ods' 5.1 tejto zmluvy, za každý aj
začatý kalendárny deň omeškania'

6'2' v prípade preukázatel'ného zistenia, že minimálne technické špecifikácie predmetu plnenĺa
uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a rovnako v zmysle prílohy č' 7 výzvy v rámci veiejného
obstarávania nie sú splnené, dodávateľ zaplatí objednávatelbvi zmluvnú pokutu 5OO,- EUR za
každú nedodržanú požiadavku technickej špecifikácĺe predmetu plnenia. Takéto nedodržanie
technĺckej špecifikácie je súčasne podstatným porušením tejto zmluvy.

6.3. Splatnosť zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy je do 30 dnĺ odo dňa doručenĺa príslušného
daňového dokladu, ktorým zmluvná strana uplatňuje zaplatenie zmluvnej pokuty u druhej
zmluvnej strany.

6'4' Zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany zodpovednosť za
spôsobenú škodu, ktorú je možné vymáhať samostatne.

6'5' Zodpovednosť za škodu vzniknutú zmluvným stranám v dôsledku porušenia tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami 5 373 a nasl' obchodného zákonníka.

čl. VlII.
Skončenie zmluvného vzťahu

1' Predčasné ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou je možné uskutočniť po
vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.

2' Predčasné ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou je možné uskutočniť aj
odstúpením od tejto zmluvy každou zo zmluvných strán, a to za podmienok stanovenýcň
ust' 5 344 a násl. obchodného zákonníka' odstúpenie od zmluvy je oprávnená strana povinná
písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného dokladu po tom, čo nastala skutočnosť
zakladajúca jej nárok na odstúpenie od zmluvy.

3' objednávatel'ako aj dodávatel'sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa druhá zmluvná
strana dostane s plnením svojej zmluvnej povinnosť do omeškania, a túto povinnosť nesplní anĺ
v dodatočnej písomne dohodnutej lehote'

4' Po predčasnom ukončení tejto zmluvy je dodávateľ v spoĺupráci s objednávatelbm povinný
vyhotoviť finančné vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohl'adávok, ktoré sa stanoví vo výške
tých vzájomných záväzkov a pohl'adávok, ktoré zmluvné strany voči sebe majú. Tovary dodane ku
dňu skončenia tejto zmluvy sa vyúčtujú podl'a cĺen uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy
v preukázatel'nom rozsahu. '--í



5. Zmluvný vzť'ah založený touto zmluvou končí uplynuťm termínu dodania predmetu plnenias výnímkou nároku na náhradu škody, 
'ĺ'uene 

poj-i"n{. 
''iuune pokuty.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zanĺká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) zánĺkom dodávateľa bez právneho nástupcu,
c) zánikom oprávnenia dodjvatelä vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet zmluvy,d) odstúpením od zmluvy.

7 ' odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musíbyť doručené druhej zmluvnej strane.
8' objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania predmetu plnenia vpožadovanej kvalite ak ani v dodatočne poskytnu,"; pri.ur.nej lehote dodávateľ nevykoná

l;ľ".';il^:;?::ľ::"ľ'!ilt",,::'' dodávatel' na..oŕ'nä ĺľ',..ĺu ĺopori.ľ uiiän.nli.l' úkonov

9' Zmluvné strany sa výslovne dohodlĺ na oprávnení doručovať písomnosť týkajúce sa záväzkumedzi zmluvnýmĺ stranami, ktoré vyplývajú z tejto j"'.'ojil prostredníctvom emailu. Písomnosťdoručenú prostredníctvom emailu ireua ĺoplníť n.;n.rLá. do troch dní predložením origináluspôsobom podľa predchádzajúceho odseku tohto článku.

čl. |x.
Záverečné ustanovenia

1.

2

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpĺsu oprávnenými zástupcamĺ oboch zmluvnýchjjlll;,3[1iiTš:ľ'' '' vyhradzuje p.euo preoloiiť ,;l;;, na prerokovanie Mestskému

Táto zmluva nadobúda účinnosť na základe ustanovenĺa 5 47a ods. 1 zákona č' 40/1964 zb.občiansky zákonník v. znení neskorších piedpisov až dňom ňasledujúcim po dni jej zverejnenia nawebovom sídle objednávateľa. Túto zmluvu v zmysle 5 5a zákona č.271'/2ooo Z. z' oslobodnomprístupe k informáciám a o zmene a doplnení niórtoryclr JLonou v znení neskorších predpisovobjednávatel'zverejní na svojom *.uoul' sídle. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celejzmluvy po jej podpise oboma zmĺuvnými stranamĺ na webovom sídle objednávatel.a.

Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlades nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v rozsahu uvedenom v úvodnýchustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu ĺdentlfikáciu zmluvných strán na účelyplnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, naJnestor však do lehoty vysporiadanĺavšetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy. uilynuĺ' archivačnej doby.

Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a subsidiárneostatnými právnymi predpismi platnýmĺ na území SR.

ľrľ":ľľhľ'llJ:ffi:'sporu 
nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, každá strana má

Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je, mož.né len formou písomných číslovaných dodatkovpodpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strá n.

Táto zmluva je vyhotovena v 4 rovnopísoch, každý z ních má platnosť or:ĺginálu. Tri rovnopĺsyzmluvy prevezme objednávatel'a jeden rovnopis prevezme dodávatel'. ,,-)

3.

4

5.

6

7



Dodávateľ sa zaväzuje, Že v prípade schválenia predloženej žiadostí o poskytnutie NFP
definovanej v ods. 1.2. úvodných ustanovení tejto zmluvy poskytne objednávateľovi všetku
potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k realizácii čĺnností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy. V tejto
súvislosť sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s doiávanými tovarmi
kedykoľvek počas platnosti a účĺnnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
medzi príslušným riadĺacĺm orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
a) Poskytovateľa ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného audĺtu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi

poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certĺfikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené n. uýkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Europskeho dvora audítorov,
f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Eú,
g) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmiv súlade s príslušnými právnymi predpismiSR a EÚ.

Zmluvné strany (každá za seba)zhodne záväznevyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieťtúto zmluvu,
a že táto zmluva nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmĺenok pre žiadnu
zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany (každá sama za seba) zhoine záväzne vyhlasujú, že sa s
touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia s ňou, zaväzujú sa
ustanovenia tejto zmluvy plni{ pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmĺuva je určitá,
zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vtastnoručne podpísali túto zmluvu
p rostred n íctvom svojich o právnených zástu pcov.

Súčastbu tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej nedeliteľnú súčasť:
1. ocenený položkovitý rozpočet
2. Vizuallzácia položiek predmetu plnenia

v ..Žiline.- Bitarovej dň" &*:lí..:wl V Šali dňa {.,/.'.#.,. /# ĺ

9

8.

10.

Dodávateľ: T

*

*
*

objednávateľ:
Mesto Šaľa

Jozef
primátor

eml:

* 3*

18



Obstaranie inteľiéľového doDKv
sNP 16, 927 0t ľamtesto odd anta Dom kultú

c. Popis MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotkoVá
bez DPH

Cena celkom bez
DPH

- oteruvzdornosť 30 000 - 50 000 qlklov- Iótkapoťahu min. 550 ýn2- celkováuýška opierly 900 - 980 mm- šírkt sedála 400 x 400 mm- váha stoličky ma:c. 6 kg- zĺit|až na stoličhl I80 - 200 kg
požiadavka hygien icl@j udržiaýate l,nost i

stoličiek (najmd v miestach uchopenia uživateľm)

1

ks

stôl reštauľačný:
- rozmer doslqt 1200/800 mm- ocelbvá podnož

ko4ferenčnĺi
nohy kovové - 25 x 25 nm
húbka steny kovovej nohy- ],2- t,Snm
farba nohy - strieborná
stohovatelhá
Jarba pothhu ĺmau modrá

povrchová úprava dosky - HPL
hnibka doslE nin. 18 mm
farba doslE - Dub cognak
profil 60/30 mn
hniblcaprofilunin. l mm
farba nohy - strieborrui
nastaviteľné nožičlE
ýšla stola 750 mm

T8

5

3

Stôl reštauračný:
- rozmer dosky 800/800 nn- oceľovápodnož
- hrúbka dosĺE min. 18 mm- uyška stola 750 mm- farbadoslE-Dubcognak- povrchowi úprava dosĺry- HPL- profrl 30/30 mm

húblaprofilumin. I mm
farba nohy - strieborná
nastaviteľné nožičlE

15.OOO 123-OOO

4

Banketoý stôl:
- uyška stola II00 mm- priemer dosky 800 mm- povrchovó úprav dosl<y _ HPL- farba doslĺy - Dub cognak- oceťovápodnož
- nohy (4) kovové
- Jarba nohy - strieborná

ks 8.000 107.500

5

Kon/ercnčý stôl:
- rozmer dosky 800/900 nn- oceľovópodnož
- hrúb|ra doslE min. 36 mm- povrchová úprava doslcy_ HPL- farba doslE- Dub cognak- nohy kovové

profil 50/25 nn
hnibla profilu min. 1,2 mm
ýšl<a stola 390 mn
nastaviteľné nožičlql

ks

1



2

b

Konferenčný stôl:
íozner doslcy I200/800 nn

- oceľovápodnož
- hnibl(a doslrY min. j6 mm
- povrchováúpravadoslE-HPL
- Jarba doslcy- Dub cognak
- nohykovové
- profrl 50/25 nn
- hrúbka profilu min' I,2 mm
- ýyška stola 390 mm
- nastaviteľné nožičIcy

ks s.000 135.000 405,OOO

7

Kreslo l-miestne:
- rozmer 930/780 mm
- hĺbka sedenia 550 mm
- vyšk4650mm
- šírka sedenia 610 mm
- pot:ah SKÁI-SK - EKo koža
- ziťaž na sedačku min. I 20 kg
- záruka 36 mesiacov
- farba: červenó_4lrs,SK07; šedá_4ks,
SK?]; svetlo-modrá - 4 ks, sK08
- hmotnosť ldĺlE min. 4j0 g,/n2
- nožičlE chľómové
- ľahkoumýateľné

ks 12,000 342,500 4110,000

I

Kreslo 3-miestne:
- rozmer 1980/780
- hĺbkĺ sedenia 550 mm
- ýyšI(n 650 mm
- šírka sedenia 1700 mm
- pot'ah SKÁI-SK - EKo koža
- záťaž na sedačh) min. I20 kýI miesto
- záruka 36 mesiacov
- jarba: čemenó _ 2 l<s, SK07; šedó- 2I<s,

SK?l; svetlo-modni 4 ks, SK08
- htnolnosť IáIIE min. 430 ýn2
- nožičIcy chrómové
- lhhko umýoateľne

ks 8,000 542,500 4 340,000

35 600.000

Cena celkom bez DPH 35 600.000

DPH 20 % 7120.000

Celkom s DPH 42.720,-


