ľľj'.T#ä?ľ,...ĺĺl./ L0 ĺ L

"",o.íT!"J,l':
evidenčné čísloĺloĺlávatel'a:

uzatvorená podl'a ust. $ 2ó9 a nasl. ods. 2 zákona č. 5l3/t99l Zb. obchotlný zákonník
v znení neskorších predpisov (d'alej ten ,,zmluva.,)
čl. l.
Zmluvné Stľany

l.l

objednávatel'
Statutárny orgán:

Sídlo:
IČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail :
(d'alej len,'objednávatel"')

l.2

Dodávatel':
Sídlo dodávatel'a:
Zastúpený:
IČo:
IČ pre DPH:
DIC:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
IBAN:
Tel./mobil:
E-mail:

Mesto Šal'a
Mgr. JozeľBelický. primátor mesta
Mestský ťrrad. Nám. Sv. Trojice 7,927 l5 Šal'a
00 30ó l85
2021024049

0317705981-4
mesto@sala.sk

R.B.X.T., a.s.

0l Skalica
Mgr. Lucia ŠkoliakChovancová
Alena Chovancová
36246565
SK2020l8ó520
2020186520
Potočná 40. 909

Čsog

2l 1030533/7500

SKl6 7500 0000 0002 I103 0533
+421 905 554 339

skoliak.rbxt@gmail.com
Zapísaný v obchodnom registri v Trnave oddiel Sa pod č' 10226lT
(ďalej len',dodávatel"')
(objednávatel' a dodávatel'ďalej spoločne aj ako ,,zmluvné strany")

čl. II.
Úvodné ustanovenie

2.l Táto zmluva

o dodaní tovaľov (ďalej

len ..zmluva" sa uzatvára na ziĺklade výsledku
verejného obstarávania v zmysle zákona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zĺnene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
',zá'kon
o verejnom obstarávaní") - zákazky s nízkou hodnotou podl'a $ l l7.

čl. IIl.
predmet plnenia

3'l

Predmetom plnenia zákazky snázvom
,.Nákup modemej zobrazovacej technicky do
Sportovej haly v Šali''je záviizok clodávatel'a dodať modernú
zobrazovaciu techniku do
Sportovej hal'v v Šaliprc účelyzclbrazovania nielen výsledkov. ale aj logá druŽstiev,
ťotograÍie hráčov. videosekvencie a pocl'. konkretne v podobe -tabúl' komplet
2
s
riadiacim aj hardveľovým a sofivclrovým príslušenstvonr montáŽou. zaškolcnírľaj
dopravou pre lVĺestskĹr Športtlvťrhalu v šali v zmysle prílohy č. l tejto zmluvy. kde sa
nachádza podrobná zár'äzniĺ špeciĺikácia preclmctuplnenia s minimálilymi poŽiadavkami
na. predmet plnenia a jeho paratlrctraĺrri _ poloŽkovitý rozpočet. Po)iaclavk}, pre
zĺlbrazenic rnin. tÝchto Šptlrttlr:lrlt' j ltttlt 1l,,1|l;1|' ltttrlrl r,,ĺcihltl.

3'2 Kvantifikácia a

nĺrccnenie jc'dnotlivých poloŽiek prcclmetu plnenia s rozmermi
a jelro paranretró je uvedená v pľílohe

a s minimálnymi poŽiadavkalni na preĺlnlet plnenia
č. l tejto z'mlur,'y'

3'2 Dodávatel' pľehlasuje. Že táttl zmluva je
vypracovanej

obj ednávatel'om.

v súlade s podmicnkami určenými vo výzve

3.3 Dodávatel'dodá predmet plnenia vo vlastnom mcne

a na vlastnú zodpovednost'.

3.4 Dodávatel' podpisom tejto zmluvy vyhlasuje' Že predmet dĺlĺlaniaje vjeho výlučnom
vlastníctve a nie je zaÍ'úenýprávom tretej osoby.
3.5 Dodávatel'

sa

zaväzuje dodat' včas a riadne predmet plnenia objednávatelbvi

a objednávatel' sa zav'ázuje predmet zmluvy od dodávatel'a prevziať a zaplatit' dohodnutu

zmluvnú cenu v celom rozsahu za platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto
zmluvy.
čl. lv.
Termín, spôsob a miesto dodania

4.1 Dodávatel' uskutočníplnenie predmetu plnenia riadne a včas v celom rozsahu v teľmíne
do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnostitejto zmluvy, najneskôr však do
3t.10.2022.

4.2 Termin dodania predmetu plnenia sa predlŽuje len o dobu, po ktoru trvali prekrižky
spôsobené zásahom vyŠšejmoci (ods. 4.3. tejto zmluvy), pokial' dodávatel' bez
zbytočnéhoodkladu po ich vzniku informuje objednávatel'a o ich existencii a doloŽí aj

dôkazy

o existencii, povahe a trvaní týchto prekĺĺŽok,pričom
potrebné
dodávatel' je povinný vykonat' všetky opatrenia na minimalizáciu času, po ktory by mu
takéto prekáŽky bránili vo vykonávaní zĺikazky. Limitujúcim ťaktorom je nutnosť
vyčerpaťposkytnuté finančnéprostriedky podl'a podmienok výzvy do 3l. l0.2022.

4.3 Za prekáŽku spôsobenú zásahom vyššejmoci sa považuje pľekiĺŽka, ktoľá nastala
nezávisle od vôle dodávatel'a a bráni mu v splnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto
a to za predpokladu' Že nie je moŽné rozumne predpokladať, Že by
zmluvy,

dodávatel' túto prekáŽku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a Že by v čase
uzavľetia tejto zmluvy vznik takejto prekáŽky predvídal. Ž.a zásah vyšŠejmoci sa
nepovaŽuje Zmena ekonomických pomero'u' ktoľejkol'vek zrnluvnej stiany alebo je.i
zmluvných partnerov. Poveternostne vplvv\' sa por'aŽujú za zásah vyšŠejmoci len v
prípade extrémneho počasia. ktoré je neobv1,kle na dane ročne obdobie.

4'4 Dodávatel' je bez meŠkania povinny' l'Ždr' písomne (e-nrailonl) a zároveň z časových
dôvodov aj ústne. resp' tcletbnicky' inĺbrmor'at' ob.icclnál'atel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorá bľáni alebo st'aŽujc r 1kon1tr'anie zákazky. resp' jej časti á ktorej
dôsledkom je/bude predĺŽcnie lchot1' na ĺlcltlvzclanic zákazky poc1l'a oai'+.l tejto zmluvy.
Zhotovitel' je por'inný objcclnár'atel'a zárovcti inlbnnĺlvat' o príčináchtakýchto udalostí,
ako aj
o predpokladanej dĺŽke ich trr,ania a eventuáInom spôsĺlbe nápravy.
Ak clôide k časovemu zdrŽaniu prác na vvkonáranĺ zákaz-ky. resp. jej časti' je dodávatel'
povinný preukázat'.
Že' ttlttl zĺlrŽanic nastalo práve v dôsledku tvrdených
okolností.

4.5 Dohodnutým miestom dodania predmetu plncnia jc - Mestská športová hala Šaľa.Horná
ul. č. 92ll30. Šal'a. k. ú. Šal'a. Nitriansky kraj.
4.6 Prevzatie predmetu plnenia sa potvrdí a uvcdie v ..Protokole o prevzatí a odovzdaní
predmetu plnenia". Pľotokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude obsahovaĺ'najmä:
a) presne označenie dodávaneho tovaru vrátane príslušenstva.
b) dátum. čas a miesto odovzdania tovaru.

c) prehlásenie dodávatel'a. Že predmet plnenia

je vsúlade stouto zmluvou. aže je

spôsobile na uŽívanie.
d) označenie osôb. ktoré predmet plnenia odovzdávajú a

preberajú uvedením ich

ktore prednret plnenia
mena. funkcie a preukázania oprávnenosti

odovzdanie l prev zatie vykonať'
e) presnú špecifikáciu odovzdávaneho tovaru
príslušenstva),

Í) podpisy odovzdávajúcich

a

a

dokumentáciu k nemu (vrátane

preberajúcich osôb. vrátane dátumu odovzdania

a prev zatia celého pľedmetu plnenia.

Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom
pre kaŽdú zmluvnú stranu. Protokol vyhotoví dodávatel'.
a preverit' jeho stav vizuálnou
kontrolou' vrátane príslušenstva a výbav1'. záľoveň má právo preverit', či zodpovedá
zmluve aminimálnej technickej špeciĺrkácii uvedenej včl. III ods. 3.l tejto zmluvy
a prílohe č. l tejto zmluvy. Uvedené právo kontroly však nezbavuje dodávatel'a
zodpovednosti za riadne a včasnédodanie tovaru. V prípade zjavných nedostatkov má
právo objednávatel' poŽadovat' ich okamŽité odstránenie (do 48 hodín). Pokiaľ
objednávatel' zistí, Že odovzdávaný tovar nezodpovedá špecitikácii v zmysle tejto
zmluvy, podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo tovar bude
odovzdávaný bez poŽadovaných dokladov, je objednávatel' oprávnený neprevziať tovar
a dohodnúťs dodávatel'om náhradný termín jeho odovzdania, pričom termín dodania
celého predmetu zmluvy musí bý'dodrŽaný.

4.7 Poverená osoba za objednávatel'a má právo pľezriet' tovar

4.8 Dodávatel' vyrozumie objednávateľa o odovzdaní predmetu plnenia najneskôr l deň
vopred. Dodávatel' je povinný objednávatel'ovi zároveň pri odovzdaní predmetu plnenia
odovzdat' certifi káty na dodávané produkty.

4.9 Jednotlive produkty budú odovzdane objednávatcl'ovi

v

riadnom technickom stave

a spÔsobile na uŽívanie.

4.l0 Poveren,vnli osobami objeclnávatcl'a

na potl'rĺlenie dodania pľedmetu plnenia zmluvy sú:

- Alexander Boltenkov. správca Športovej haly
- Ing. Eliška Vargová. rcĺerent pre rozvojovťr strategiu a Štrukturálne lbndy.

čl. v.
(lcna

5'l

Celková cena za prednret plnenia podl'a čl. IlI. vrátane dopravy na micsto určenia je
výsledkonr veľejneho obstarár'ania stalltrvená ako pevná cena vo výške
Celková ccna bez
47 900 EIJR
20 % sadzba DPFI a výŠka
9 580 EUR
Cena spolu s
57 480 EUR

DPl{

DPľI

DPH

Slĺlvom: pät'desiatsedemtisíc štyristoosemdesiat EUR.
Zrnluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a zákona č,' 1811996 Z' z'
ocenách v znení neskorŠíchpredpisov avyhlášky č.87l|996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č'1811996Z.z. ocenách vznení neskorších predpisov apovazuje sa Za
maximálnu pevnú cenu platnú počas celej doby vykonávania predmetu zékazky.

5.2 PoloŽkovitý rozpočet predmetu plnenia tvorí prilohu č. l tejto zmluvy
5.3 Dohodnutá cena je záväzná. konečná a nemenná a platí počas celej doby platnosti tejto
zmluvy. Cena zahrna všetky priame aj vedl'ajŠie náklady spojené s riadnym dodaním
tovaru s plnením predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy (napr. náklady na dopravu.
naloŽenie a vyloŽenie' inštaláciu, odskúšanietunkčnosti zariadení, zaškolenie osôb na

manipuláciu a oŠetrovanie tovarov, vrátane pľepravných nákladov, všetkých súvisiacich
materiálnych, priamych a nepriamych nákladov' odvoz zvyšných častítovaru, niĺklady
súvisiace s riadnou a kompletnou dodávkou, vrátane odvozu a likvidácie odpadov
z obalov a pod' v súlade s príslušnýmiprávnymi predpismi). Počas plnenia tejto zmluvy
dodávateľ nie je oprávnený účtovaťobjednávatel'ovi Žiadne ďalšie dodatočnénáklady.

5.4 Zmena dohodnutej ceny deÍinovanej včl. V. ods. 5.l tejto zmluvy je moŽná len vo
vynimočných prípadoch (napr. vis major' zmena sadzby DPH) resp. na základe zmeny
projektu, formou písomnéhododatku podpísaneho oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán, ktorý podlieha schváleniu pred podpisom zo stÍany poskytovateľa
finančného príspevku.

5.

5

obj ednávatel' neposkytuj e dodávatel'ovi Žiadnu zálohovú platbu.
čl. vt.

Platobné podmienky

6.l

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančnéhopríspelku na realiziĺciu projektu
,,Nákup modernej zobrazovacej technicky do Športovejhaly v Šali"na základe rozhodnutia

o schválení Žiadosti prcdloŽenej v ráĺnci vý.zvy SOSV na predklaĺlanie
žiadostío poskytnutic

prĺspevku na moĺlernizáciu, rekonštrukciu a buĺlovanic
športovej
l - - -" ' infraštruktú w 2022/l

a z r'lastných zdrojov

nlesta'

6'2 objednávatel'sa zaväzujc cenu preĺlmetu plnenia podl'a
čl. V. oĺls.5.l tejto zmluvy,
(vrátane DPFI) zaplatit' na základe
r1'stavcnej dtrdár,atel'om v 3 originálnych
ľ,Yry
vyhotoveniach. ktorá bude splatná j0
ĺlni oáo dňa le.i doručenia objeĺlnivatel'ovi.
Dodávatel' je oprávnený' vystavit' taktúru najskôr v
deň' prevzatia
predmeiu plnenia bez

vád a nedorobkov.

ó'3 Faktúra okrcm náleŽitostí v zmyslc

platn1'ch ťlčtĺllnýchaĺlaňových predpisov budc
obsahovat'aj int-ormáciu. Že ,,Nátup moĺleľncj zobrazov1;.j];ŕňti'äľŠpo.ton..;
haly v Šalije spoluĺinancovaný na základe r'ýzw SoSv preĺlklaĺlanie
žiadostío

poskytnutic príspevku na mĺlĺternizáciu, ..kunitrukciu
infraštruktúry 2022l l :,'

"

budon"nie športovej

6'4 Predmet plnerlia sa stár'a majetkom objednávatel'a clňom uhradenia jeho
kúpnej ceny
určenej ''' ods. 5.l článku V. te.jto znlluvy.
6'5 Nebezpečenstvo Škoclyna predmete plnenia prechádza na objednávatel'a
okamihonr
prevzatia predlnetu plnenia. jeho prísluŠenstváaIebo súčasti
uskutočnenych bez vád
a nedorobkov.

6'6 Prĺlohou faktúry budú certitlkáty na dodané produkty podl'a ods. 4.8
článku tV. tejto
zmluvy, fotodokumentácia. protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu plnenia podl'a
ods.
4'6 članku IV. tejto zmluvy. Dodávatel' je povinný po riadnom odovzdaní a prevzatí
tovarov podl'a tejto zmluvy doručit' objednávatel'ovi najneskôr spolu s fďĺtúrou aj
potrebnú súvisiacu dokumentáciu - certifikáty alebo ekviválentne aoilaay
ku kaŽdému
produktu' preukazujúce, Že v,ýrobok spĺRa podmienky príslušnýchnoľiem. záručne
listy
a iné súvisiace doklady. ktoré tvoria neoddelitel'nú súčast'tovaru podl'a tejto
zmtuvý'
Prílohou kaŽdej ľaktúry bude aj fotodokumentácia dodaného tovaru.

6.7 objednávatel' je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátit'faktúru bez zaplatenia
dodávatel'ovi na doplnenie a prepracovanie. ak faktúra neobsahuje náleŽitosti platného
daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR alebo má ine vady
v obsahu, pričom splatnost' faktúry sa prerušuje. Po doručeníopravenej faktúľý
objednávatel'ovi začne plynút'nová 30 dňová lehota splatnosti faktúry.

ó.8 V prípade ak objednávatel' neuhradí dodávatel'ovi cenu na ziĺklade vystavenej faktúry
v lehote jej splatnosti dostáva sa voči dodávatel'ovi do omeškania a dodávateľ jL
oprávnený poŽadovať od objednávatel'a okrem úhrady ceny aj úhradu úroku z omeškania
podl'a predpisov občianskeho práva.

čl. WI.
Zodpovednost'za vady, záruka za akost'a záručný senis

7.l Dodávatel' zodpovedá

za

predmet plnenia podl'a všeobecne závázných platných
právnych predpisov a v zmysle tejto zmluvy po strĺĺnkejeho úplnosti, spôsobilosti na
uŽívanie vzĺĺkonnejzrĺručnejdobe minimálne 2 rokov (24 mesiacov). Záručná doba

Začne plynťlt' tldĺl clňa protokolárneho
pľevzatia prcĺlmettl plnenia bez vád a nedorobko'
objcdnár,atel'onl.

7'2 Dodár'atcl'

sa za','äzrrje. Že dodaný predtnet plnenia buĺle
bez váĺl a neĺlorobkov a v ĺlobe
ä po clobu trvania záručnej lehoty bucle spôsobilý
na
uŽír''anie' Počas trvania záruky'objeĺlnávatel"poskyrne
Ĺ.rptutn1i záručný'ser,,,is.

jeho prevzatia objcĺlnár'atel'om

7

'3

Dodávatel' zoclpovedá ztl to. Že prednrct plnenia
doclá riadne a včas. pocll'a poclmienok
uvedcný'ch v tcjto zllllut,e. r zmYsle platných právnych
predpisov a príslušnych STN a
EN a Že počas iárucne'i doby bujc plric tlňkcrlc a
u..,ĺ.l" mat'vlastnosti dohodnute v tejto
zmluve' Dodávatel' prchlasuje. Že r]Šetkydodané predmety
sú v1.,robcné Z n]ateriálov l.
akostnej tried1'a hy'gienick1 i1htlvuiú prc uŽĺvanic]detí
v iasliach.

7'4 Vadou sa rozumie

najnrä oĺĺchj'lka v kvalite. rozsahu a paranlel'r(lch premetu plnenia
stanovených touto znllur'tltt a záväznýnri tcchnickými nĺlrmami
a všeobcc ne záväznými
predpismi' Preĺlnrct plncnia rná ticŽ r,aĺl1,. ak:
a) vykazuje nedorobk1'. teĺla nie je clodaný'v celom rozsahu.
b) nie je dodaný' riadne a včas.
c) má právne vady'. alebo je zat'aŽcne právami tretich osôb.

7.5 Dodávatel' zodpovedá za vady. ktore má predmet plnenia v čase jeho odovzdania
objednávatel'ovi a ÍieŽ za vady. ktore vzniknú neskôi' ak budú spôsóbené porušením
povi nností dodávatel'a.

7.6 Zmluvné strany

sa dohodli. Že v prípade vady predmetu plnenia počas záručnej doby. má
objednávatel' právo poŽadovat' bezplatne odstránenie vady a dodávatel' povinnost' túto
vadu bezodkladne a bezodplatne odstránit'.

7.7 Yzniknuté vady oznamuje objednávatel' zhotovitel'ovi spravidla písomne. Za písomne
oznámenie vady predmetu plnenia sa povaŽuje aj jej oznámenie tormou e_mailu
zaslaneho na e-mailovú adresu dodár'atel'a uvedenú v čl. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak dodávateľ neodstráni

zjavne vady zistene pri preberacom konaní v dohodnutej lehote,
dní od ich zistenia, zaplaÍi objednávatel'ovi za kaŽdý aj
pracovných
do
3
však
najneskôr
začatý kalendámy deň omeškania s odstránením kaŽdej jednotlivej vady zmluvnú pokutu
Vo výŠke25,- EUR aŽ do doby jej úplneho odstránenia.

7.g Ak dodávatel' neodstráni písomne reklamovane vady diela

zistene počas zĺĺručnejdoby v
pracovných
dní od ich zistenia objednávatel'om,
dohodnutej lehote najneskôr však do 3
zaplatí objednávatel'ovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením
kúdejjednotlivej reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR aŽ clo doby jej

úplnéhoodstránenia.
čl. uII.
Zmluvné sankcie

predmetu plnenia vtermíne podľa čl. IV ods.4.l tejto zmluvy
zcelkovej ceny podľa ods. 5.l tejto
doäávatel' zaplatí zmluvnú pokutu vo výŠke0,02yo
zmluvy, zakaždý aj začaý kalendárny deň omeškania'

8.l Vprípade nedodania

8.2 V prípadc preukázatel'ného zistenia. Že minimálne technické špecifikácie predmetu
plncnia uvedene v prílohy č. 2 tejto zmluvy a rovnako v zmyste prílohy č' 6 výzvv ĺ'

rámci verejneho obstarávania nie sú splnene. dodávatel' zaplatí objednávateI'ovi zmluvnú
pokutu 500.- EUR za každu nedodrŽanú poŽiadavku technickej špecifikácie predmetu
plnenia. Takéto nedodrŽanie technickej špecifikácie je súčasnepodstatným porušením
tejto zmluvy.

8.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeŠkania nezbavuje zmluvne strany
zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorú.ic moŽne vymáhat' samostatne.
čl. Ix
Skončenie zmluvného vzt'ahu

9.l

Predčasnéukončenie zmluvného vzt'ahu zatoŽeného touto zmluvou je moŽné uskutočnit'
po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.

9.2 Predčasnéukončenie zmluvného vzt'ahu zaloŽeneho touto zmluvou je moŽné uskutočnit'
aj odstúpením od tejto zmluvy kaŽdou zo zmluvných strrĺn, a to za podmienok
stanovených ust' {i 344 a násl. obchodneho zákonníka. odstúpenie od zmluvy
je oprávnená strana povinná písomne oznámit' druhej zmluvnej strane bez zbytočného
dokladu po
od zmluvy.

tom.

čo nastata skutočnost'zakladajúca jej nárok na odstupenie

9.3 objednávatel'ako aj dodávatel'sú oprávnení odsrupit'od zmluvy v prípade, Že sa druhá
zmluvná strana dostane s plnením svojej zmluvnej povinnosti do omeŠkania,a tuto
povinnost'nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote.

9'4 Po predčasnom ukončení tejto zmluvy je dodávateľ v spolupráci s objednávatel'om

povinný vyhotovit'finančné vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohl'adávok, ktore sa
stanoví
vo ýške tých vzájomných záviizkov a pohľadávok, ktoré zmluvne
strany voči sebe majú. Tovary dodané ku dňu skončenia teito zmluvy sa vyúčtujúpodl'a
cien uvedených v čl. V ods. 5.2 v preukiĺzatel'nom rozsahu.

9.5 Zmluvný vďah založený touto zmluvou končĺuplynutím teľmínu dodania predmetu

plnenia s výnimkou nároku na náhradu škody, záručnépodmienky. ustanovenia týkajúce
sa súčinnostipri kontrolách a zmluvné pokuty.

9.6 Zmluvné strany

sa dohodli, že zm|uvazaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán'

b) zrĺnikom dodávatel'a bez právneho nástupcu,
c) zĺĺnikomoprávnenia dodávatel'a vykonávať činnosti, ktoľétvoria predmet zmluvy,
d) odstúpeďm od zmluvy'

9.7 odstúpenie od zmluvy musí byt'písomnéa musí byt doručené druhej zmluvnej stľane.
9.8 objednávatel'má pľávo odstupit'od zmluvy v prípade nedodania predmetu plnenia v
poŽadovanej kvalite ak ani v dodatočne poskytnutej primeranej lehote dodávatel'

nevykoná nápravu' V takomto prípade nemá
dodávatel' nárok na úhraĺludoposial'
vykonaných úkonor' spojených' pr.drn.to* plnenia.

9'9 Objednávatel' má prírvo oĺlstúpit'od zmluvv v prípade,
Že aj napriek doručenemu
oznámeniu o schr'álení 1lnančného príspevku
SoŠV'nedôjde k uzatl.oreniu
zmluvy o poskytnutí lrnančnéhopríspevku'u
na't'ony
,.oii.á.iu projekiu. čímnebude
zabezpečene tjnancĺlr'anie predmetu plrlenia. V takomto prípade
nemá dodávatel' náľok
na úhraclu doposial' r1'konaných úkonov spojeny'ch s preĺlmetom
plncnia. objednávatel'
predmet plncnia ncprebcrie.

9'l0 Zmluvné strany'sa vyslovnc dohĺlĺllina oprávnení doručol,at'písomnosti týkajúce
sa
záväzku rnedzi znrlurnÝnti stranami. ktore vyplý'vajú z tejto doĹoĺly
iprostredníctr,,om
e_mailu. Píscrmnost'doručenúprostrcdníct''o* ._'áilu treĹa doplnit' najneskôr
do troch
dní predloŽenírn originálu spôsobonr pocll'a preĺtcháĺtzajúceho
odseku tohto článku.
čl. x
Záverečnéustanovenia

l0'l

Táto zmluva nadobúda platnosť dňonl jej podpisu oprár,nenými zástupcami oboch
zmluvných strán. objednávatel'si vyhra<lzuje pľávo predloŽiť zmluvu na prerokovanie
Mestskemu zastupitel'stvu v Šali.

j"j podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ustan. $ 47a ods. 2 občianskeho
zákonníka dohodli na odloŽení jej účinnostipo jej zverejnení na webovom sídle
objednávate|'a, a to dňom doručenia rozhodnutia o schválenĺ Žiadosti o poskytnutie

l0.2 Zmlwa nadobúda platnost' dňom

príspevku na modernizáciu rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry Zo strany
Slovenskeho olympijského a športového výboru. V prĺpade nenadobudnutiá účinnosti
zmluvy teda v prípade nedoručenia rozhodnutiďounámenia o schválení príspevku ani
v lehote l2 mesiacov od zverejnenia zmluvy, zmluva zaniká.

l0.3 Dodávatel'berie na vedomie avýslovne sa zavžizuje strpieť výkon

kontroly/auditu

overovania na mieste súvisiaceho s doĺlávanými tovarmi, prácami a sluŽbami, a to
kedykol'vek počas platnosti a účinnostizmluvy o poskytnutí dotácie va'ahujúcej sa
k predmetu plnenia oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskyinút'
im všetku potrebnú súčinnost'.
oprávnenými osobami sú:
poskytovateľ finančneho príspevkďdotácie a nĺm poverené osoby,
NajvyšŠíkontrolný úrad SR,
osoby prizvané }Yššieuvedenými orgiĺnmi v súlade s prĺslušnýmiprávnymi
predpismi SR a EU.

10.4 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochľane osobných údajov' v rozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu
identifikáciu zmluvných strĺĺnna účelyplnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto

zmluvy, najneskôľ však do lehoty vysporiadania všetkých zävťizkovvzniknutých na
zaklade tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

l0.5 Vzájomné vzt'ahy zmluvných striĺn sa riadia ustanoveniami obchodného zakonníka
a subsidiáme ostatnými právnymi predpismi platnými na územíSR.

10.6 v prípade, ak pri riešenĺsporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stľanami, kaŽdá
strana má právo sa obrátiť na súd'

l0.7 Meniť alebo dopĺňaťobsah

tejto zmluvy je moŽne len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

l0.8 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, kaŽdý z nich má platnosť originálu. Tri
rovnopisy zmluvy prevezme objednávatel'a jeden rovnopis prevezme dodávatel'.

Prílohy:
ocenený poloŽkovitý rozpočet

l.

V Skďici aĺa tť.!, fupe

V Šalidňa

Dodávatel':

objednávatel':

R.B.X.T.,a.s.

il'I'u!,r

Mesto Šaľa

.

Alena
Člen predstavenswa

Jozef

poloŽka

počet

Celková cena
poloŽky bez DPH

Jednotková cena
bez DPH

Modemá zobrazovacia techniky do športovej haly v Šali (nástenný infomračný
modul=výsledková tabul'a s pňsluŠelrstvonr pre mestskú športovú halu v Šalina
základe nasledujúcich kritérií: ks

2

l7 s00
€

35 000 €

--PoŽadovaný rozmeľ panela / tabule: šírkamin' 4000 mm _ max. 5000nrm z dôvodu priestorovéIro obnredzenia, pomer strán
ló:9' výšku prispôsobit' pre dodžanie pomeru strán l 6:9'

_
_
_

Rozlíšenie / raster min 1000 x ó00' max 5 nrm
Počet panelov / tabúl, 2 ks
umiestnenie: interiér, pod stroponr

nroŽnosti kotvenia _ montážny rám, sklon

MontĺĺŽsa má vykonat'na ocel'ové nosne stipy. medzi ktoými je ocel'ová výstuha

a

jakl

priečky' Pre elimináciu váhy zariadenia poŽadujeme odl'ahčený ľám napr' hliník alebo
ekvivalent.
vzdialenosť sledovania: max25 _ 30 m (šírkaihriska s tribúnou)

_
_

PoŽiadavky pre zobrazenie športov: hádzaná florbal, futsal, volejbal,

o skóre:0 _ l99 výška číslamin' 25cm
o skóre : 0 - 9 výŠka číslanrin' l8cnl
o čas od začiatku stretnutia
o čísloperiódy - polčas, odpočítavaniepolčasovéhočasu
o penalizácie - odpočítavaniepo 5 trestov pre obe muŽstvá (číslahráčov pri
o číslahráčov, zobrazenie osobných chýb a skóre. VýŠkačíslicmin. l8cm

_
_

čase do skončenia trestu)

odpočítavaniečasu smeronr hore alebo dolu

automatickásiréna'klaksón
moŽnosť dopojenia dvoch tlaČítokTIME pri rozhodcovskom stolíku pre obe druŽstvá (sánr tréner si vie zobrat'time kedy
ýnr zastaví čas zápasu a spustí sa siréna)

stlačítlačidlo a

_
_
_
_
_
_

možnosť zobrazovať nielen výsledky, ale aj logá družstiev, fotografie hráčov, videosekvencie'
prepojenie panelov

- nlďzi

stropný priestor

napájanie
software (moŽnosť l'ubovol'nej konfigurácie športov)
riadenie od rozhodcovského stolíka

hardware, PC s klávesnicou s min 22", intel core i5 alebo ekvivalent vrátane operačného programu, ( za ekvivalent sa počíta
aj notebook min. l7" s rovnakými požadovanými parametrami intel core min. i5 alebo ekvivalent vrátane operačného systéemu)
myš, klávesnica a ochrana monitoru (v prípade notebooku treba myš, klávesníca a ochrana monitoru) - treba počítaťdo ceny'
videoprocesor, moŽnosť dopojenia USB, bezdrôtové pripojenie tabletom alebo smartfonom

_
_

moŽnosť prehrávania videí a obrazov (obraz hráča, ktoĺéhopráve prďstavujú, atd'.)
moŽnosť sa napojiť na panel televíznym štábom (počas medzinárodných zápasov, púšťaniereklamy' replay-e, atď.

--obsluha z rozhodcovského stolíka (rozhodcovský stolík nie je

predmetom plnenia), dodať treba len konzolu pre obsluhu

ýsledkovej tabule

_
_
_
_
_
_
_
_

servis: záručný / pozáručný
technická podpora
inštalácia - montáŽ
doprava
uvedenie do prevádzky
záruka min 24 mesiacov
Pomer strán 16:9
Výarovací uhol horizontálny

/

vertikálny

l60'

Databáza klubov, hráčov v software

Videopľocesor: so vstupmi sDl' HD SDI' DVl' Display Port' HDMI' VGA' CVBS' ethemet, USB, pre kamery, PC/laptop a
Výstupom pĺe zobĺazovaš- rozlíšenie Full HD možnosťprepnutia vel'kosti zobrazovacej plochy pre videa _ možnosťprepnutia medzi
full screen a užívatel'sky konfigurovateľnou plochou PIP screen; prepojovacia kabeláŽ, možnosťprehrávania aj počas tréningových

podujatí kamera- tablet, smartfon (video z webu)

enstvo

set

Soĺtrvare pre športy _ Hádzaná' florbal, volejbal' futsal, _ Soft\l'are nlusí nlat'ako
llrininrullr tieto parametre: - vnútorné hodiny a časovúos - nreranie a zobrazerrie času
(čas, oddychový čas, tresfy) a nroŽnost'ich l'ubovol'ného nastavenia podl'a

poŽiadaviek a pravidiel športových asociácií - nastavenie počfu a dĺŽky hemých časti
zobrazenie poŽadovaného výsledkového servisu podl'a pravidiel jednotlivých športov
inlportovaĺ', exportovať a vyuŽit'databázu klubov vrátane názvu, loga a súpisky
hráčov a grafických hráčskych kariet vrátane moŽneho importu fotografie hráča pre
kaŽdý šport zvláŠť- nroŽnosĹ úprav grafickej podoby výsledkovélro servisu nroŽnosť opravy/editácia času aj v priebehu hry - plnú konfigurovatel'nost'zobrazenia
(pozadie, fonty, nrnožstvo infonnácií a ich vel'kost') - moŽnosť doplnenia nrodulu
auton)atického zobĺazenia súpisiek pred začiatkonr zápasu

8000€

8000€

I

l500€

1500€

Akčnéklávesy pre zobľazenie Špeciálnych infornračných a prevádzkových textov a
vyvolanie prehrania l'ubovoI'neho inrportovaného počtu videí, nrožnosť vytvárania
playlistov videí, ich ukladanie a vyvolávanie
- n]oŽIrost'prepnutia vel'kosti zobrazovacej plochy pre videá

_ moŽnost'pÍepnutia nredzi full screen a uŽĺvatel'sky konfigurovatel'nou plochou PIP
screen
- zálohovanie napájania konzoly a seryeru' aby pri krátkodobonr výpadku elektrickej
energie nedošlo k pádu systému

obnovenie systému: pri výpadku energie alebo pri iných poruchách je nutné
nadviazať na posledný stav systému. - funkcia odovzdávania dát časomiery pre d'alšie
subjekty (napr. prenosové vozidlá televízie
- celý system časomiery, výsledkov a multimédiíje ovládatel'ný l osobou - ovládanie
mobilnýnl dotykovým zariadením s ntoŽným pripojením cez wifi siet'(router a
bezdrôtová dotyková konzola sú súčast'oudodávky) či káblovým spojením

l

ks UTP

káblu
moŽnosť tvoÍby a odovzdávania rôznych grafických výstupov (displeje v
skyboxoch, Šatniach a pod')
_

pneumatická dvojtónová siréna súčasťoudodávky - moŽnosť vol'byjazykovej
mutácie, min. slovenčina, čeština a angličtina - online support po dobu záruky
_

Konfigurácia' testy, revízia, staticke posúdenie, uvedenie do prevádzky a skúšobná
prevádzka - set

I

2200 c

2200e

doprava - set

I

700 €

700 €

Inštalačný a pomocný materiál - set

I

500 €

500 €

montáŽ

_ set

Spolu bez DPH

DPH20%
Cena celkom s DPH

zahrnuté v cene softvéru a réžie

47 900

€'

9580€
57 480 €

