VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na poskytnutie služby
s názvom „Dodanie IP ústredne a fixné hlasové služby pre potreby MsÚ Šaľa a Klientskeho centra“.
__________________________________________________________________________________
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981-4
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba
vo veciach technických: Drahomíra Fábiková, Oddelenie SMaZM
vo veciach podmienok
verejného obstarávania:

Mgr. Margita Simighová, Referát právny a verejného obstarávania

E-mail:

fabikova@sala.sk simighova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
do 25.10.2018.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom obstarania je:
1. Fyzická IP ústredňa umiestnená v rackovej pozícii serverovne Mesta Šaľa
2. IP telefóny
3. Zriadenie SIP trunku s 13 hlasovými kanálmi a nacenenie fixnej hlasovej prevádzky
4. Softwarová výbava ústredne pre potreby mesta Šaľa.
Detailný popis minimálnych požiadaviek:
1. Fyzická IP ústredňa: požaduje sa obstaranie fyzickej IP ústredne, ktorá bude umiestnená
v rackovej pozícii serverovne Mesta Šaľa. Verejný obstarávateľ zdôrazňuje, že sa nejedná
o virtuálnu (softwarovú) ústredňu, ale o fyzickú ústredňu, ktorá sa v momente obstarania
stáva majetkom Mesta Šaľa. Táto ústredňa musí spĺňať všetky požiadavky, kladené na
kontaktné klientské centrum. Takýmito požiadavkami je napríklad prepojenie s ostatnými
systémami obstarávateľa ako napr. CRM systém, ďalej funkcionality odposluchov pre ešte
lepšie skvalitnenie poskytovania informácií zamestnancami úradu a klientského centra a pod.
V prípade, že uchádzač uvedie verejného obstarávateľa do omylu, tzn. klamlivým spôsobom
potvrdí všetky požiadavky požadované v Prílohe č.1 Technická špecifikácia predmetu
obstarania, a následne tieto funkcionality nedodá, je verejný obstarávateľ oprávnený zrušiť
zmluvu, a žiadať vrátenie všetkých doposiaľ zaplatených prostriedkov voči uchádzačovi,

2.

3.

4.

5.

u ktorého sa takéto podvodné konanie preukáže. Všetky náklady na poskytnutie ústredne
(poskytnutie, montáž, inicializácia, inštalácia, servis a pod.) zahrnie uchádzač do mesačného
poplatku, ktorý bude predstavovať jedinú cenu, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť počas
dohodnutej doby trvania zmluvy – 24 mesiacov. Uchádzač je povinný vyplniť Prílohu č.1
Technická špecifikácia predmetu obstarania.
IP telefóny: pre potreby novozrekonštruovanej budovy MsU Šaľa a jej Klientského centra
požadujeme 50 ks IP telefónov, ktoré musia spĺňať všetky požiadavky uvedené a potvrdené
v Prílohe č.1 Technická špecifikácia predmetu obstarania. Cena poskytnutých telefónov musí
byť započítaná v cene mesačného poplatku, ktorú je oprávnený úspešný uchádzač fakturovať
verejnému obstarávateľovi počas doby trvania zmluvy.
Zriadenie SIP trunku s 13 hlasovými kanálmi: verejný obstarávateľ vyžaduje priradiť 13
hlasových simultánnych kanálov v minimálnej prenosovej rýchlosti 80kbs/1hlasový kanál, pre
zabezpečenie vysokej kvality hovoru formou kodeku G.711. Cena za zriadenie a poskytovanie
tejto služby musí byť započítaná v cene mesačného poplatku, ktorú je oprávnený úspešný
uchádzač fakturovať verejnému obstarávateľovi počas doby trvania zmluvy.
Nacenenie fixnej hlasovej prevádzky podľa priemernej minutáže za štatistické obdobie:
Spolu hovorné za mesiac:
Medzimestské volania:
148min
Miestne volania:
665min
Volania do O2:
44min
Volania do Orange:
301min
Volania do Telekom:
96min
Volania do zahraničia – mobil:
2min
Informačné služby:
10min
Volania na 0850:
19min
Volania na 096x:
30min
Volania na netarifikované čísla:
1min
Náklady na volanie podľa štatistického vzoru vyššie zahrnie uchádzač do ceny mesačného
poplatku, ktorú bude víťazný poskytovateľ oprávnený účtovať obstarávateľovi po podpise
zmluvy na dobu určenú v zmluve.
Softwarová výbava ústredne pre potreby Mesta Šaľa: verejný obstarávateľ stanovil
minimálne softwarové požiadavky, ktoré sú detailne rozpísané v Prílohe č.1 Technická
špecifikácia predmetu obstarania. Všetky náklady na softwarovú výbavu (náklady duševného
vlastnícva, licencie a pod.) musia byť započítané v cene mesačného poplatku, ktorú je
oprávnený úspešný uchádzač fakturovať verejnému obstarávateľovi počas doby trvania
zmluvy.
Predloženie kompletnej originálnej špecifikácie ústredne v písomnej forme (predložiť spolu
s ponukou).

Predpokladaná hodnota zákazky: 46.800,00 eur bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
64200000-8 – Telekomunikačné služby
32551200-2 – Telefónne ústredne
32550000-3 – Telefonické zariadenia
32551000-0 – Telefónne káble a súvisiace zariadenie
45314100-2 – Inštalovanie telefónnych ústrední
48000000-8 – Softvérové balíky a informačné systémy.
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7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet obstarávania – stačí
fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov s uvedením registračného
čísla.

8.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
8.1 Ponuku je potrebné doručiť:
a) adresa pre doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
Mestský úrad
PSČ: 927 15
Šaľa Námestie Sv. Trojice
Číslo: 7
b) adresa pre doručenie kuriérom, resp. osobného doručenia
dočasné pracovisko: MsÚ Šaľa, býv. budova MeT spol. s r. o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa
– podateľňa
c) obal ponuky musí obsahovať:
• adresu verejného obstarávateľa,
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
• heslo súťaže: „Dodanie IP ústredne a fixné hlasové služby“
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.
8.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 15/10/2018 Čas 10:00 h

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 15/10/2018 Čas: 10:30 h.
Miesto: dočasné pracovisko MsÚ Šaľa, bývalá budova MeT spol. s r. o., Partizánska 20, 927 01
Šaľa, číslo kancelárie .
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH.
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklad podľa bodu 7. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií
• Návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
• Technickú špecifikáciu Diela.
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12.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.

V Šali dňa 10. 10. 2018

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Prílohy:
• Návrh na plnenie kritérií
• Zmluva o dielo
• Technická špecifikácia predmetu zákazky (samostatná príloha v Excel)
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
1.

Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:

2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena vrátane DPH.

___________________________________________
__________________________________
__________________________________

Kritérium na hodnotenie ponúk
Cena celkom za realizáciu predmetu
vyjadrená v EUR s DPH

Cena v EUR bez
DPH

DPH 20 %
v EUR

Cena v EUR
s DPH

Návrh na plnenie kritéria
Fyzická IP ústredňa
IP telefóny
Zriadenie SIP trunku, fixnej telefónie s 13
hlasovými kanálmi a nacenením hovorov
podľa štatistiky minutáže
Softwarová výbava ústredne

Cena mesačného poplatku spolu za 1 mesiac:

Platca DPH:
áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
3.

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov,
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V _______________ dňa ____________________

_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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ZMLUVA O DIELO č. ...../2018
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

I.
ZMLUVNÉ STRANY
....................................
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......................
........................................................................
Konajúci:
......................................................................
osoba oprávnená vo veciach technických:
...................................................................
E-mail :
.............................................................
IČO:
..........................
DIČ:
............................
IČ DPH:
............................
Bankové spojenie:
..............................
IBAN
.................................
SWIFT:
..................................
(ďalej len „Zhotoviteľ )
1.2 Objednávateľ
Mesto Šaľa
Zastúpený:
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Sídlo:
Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
DIČ:
2021024049
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava
IBAN:
SK82 0900 0000 0051 2430 6282
BIC:
GIBASKBX
Telefón/fax:
0317705981-4/0317706021
E-mail :
fabian@sala.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
(Zhotoviteľ a Objednávateľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)
1.1

Zhotoviteľ:

II.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1

Táto zmluva o Dielo (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára na základe výsledku verejného
obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 12 Smernice mesta
Šaľa o verejnom obstarávaní.

2.2

Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je víťazná ponuka Zhotoviteľa ako úspešného
uchádzača podľa Zápisnice zo dňa ................, ktorá je výsledkom procesu verejného
obstarávania.
III.

3.1

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa riadne, včas a
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy Dielo špecifikované v bode 3.3 tohto článku a Dielo
odovzdať Zhotoviteľovi riadne, bez vád a nedorobkov.
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3.2

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané Dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú kúpnu cenu, to všetkom pri zachovaní zmluvnej autonómie a za podmienok
stanovených v tejto Zmluve.

3.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť
v prospech Objednávateľa Dielo: „Dodanie IP ústredne a fixných hlasových služieb pre potreby
MsÚ Šaľa a Klientskeho centra“ (ďalej len „Dielo“) podľa podrobnej špecifikácie uvedenej
v Prílohe č. 1. Vykonaním Diela sa rozumie návrh a realizácia Diela pre potreby Objednávateľa,
podľa podmienok špecifikovaných v Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Výsledkom Diela budú ukončené prevádzkové celky, vrátane ich zapojenia, komplexného testu,
odskúšania a otestovania ich funkčnosti v prevádzke a uvedenia do prevádzky.
IV.

CENA ZA DIELO

4.1

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a jeho
vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, na zmluvnej cene za vykonanie Diela vo
výške:
cena bez DPH
....................................... EUR
DPH 20 %
....................................... EUR
cena celkom s DPH
....................................... EUR
(slovom: .............................................................................)

4.2

Cena Diela, podľa článku IV. odsek 4.1. tejto zmluvy, zahrňuje, dodávku na miesto určenia
Objednávateľom, zapojenie, odskúšanie a uvedenie do prevádzky.

4.3

Cenu Diela, dohodnutú v článku IV. odsek 4.1 tejto zmluvy, je možné meniť jednostranne zo
strany Zhotoviteľa len pri zmene DPH, colných predpisov.

4.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny a bez
ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena bola
tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny. V prípade sporu sa má za to, že
Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa
nemôže dovolávať zvýšenia ceny z akéhokoľvek dôvodu najmä však z dôvodu, že mu neboli
známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej
zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela v dohodnutej zmluvnej cene.

4.5

Dohodnutá cena Diela obsahuje zisk a všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a
včasnému vykonaniu Diela. Cena Diela obsahuje okrem nákladov na vlastné vykonanie Diela tiež
všetky súvisiace náklady. Zhotoviteľ garantuje, že sú v celkovej pevnej cene zahrnuté všetky
náklady na úspešné dodanie celého rozsahu Diela v zmysle tejto Zmluvy a počas realizácie
nebude uplatňovať žiadne ďalšie dodatočné náklady.

4.6

Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s predmetom plnenia, považuje ho za správny a úplný na
riadne zhotovenie Diela.

4.7

Práce naviac, okrem tých, ktoré nevyvolajú zvýšenie celkovej ceny, nie sú prípustné a v prípade
ich zrealizovania nebudú uhradené.
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V.

TERMÍN PLNENIA ZMLUVY

5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo celom rozsahu v členení podľa špecifikácie uvedenej
v Prílohe č. 1 najneskôr do 25. 10. 2018.

5.2

Zhotoviteľ bez meškania písomne informuje Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
bráni alebo sťažuje realizáciu Diela a ktorá má vplyv na zmluvný termín dokončenia Diela.

5.3

Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a svoje riziko prijať opatrenia tak, aby bol termín
ukončenia a odovzdania Diela dodržaný. Ide najmä o predĺženie pracovného času, nasadenie
väčšieho počtu zamestnancov ap.

5.4

Povinnosť Zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať Dielo je splnená dňom odovzdania riadne
dokončeného Diela poverenému zástupcovi Objednávateľa. O odovzdaní Zhotoviteľ vyhotoví
preberací protokol, z ktorého bude zrejmé, že zástupca Objednávateľa vykonané Dielo preberá.
Preberací protokol musí obsahovať názov vykonaného Diela, súpis komponentov Diela, deň
odovzdania Diela, podpisy poverených osôb za Zhotoviteľa o tom, že vykonané Dielo
odovzdávajú a poverených osôb za Objednávateľa o tom, že vykonané Dielo preberajú. Tento
preberací protokol bude po podpise Zmluvných strán neoddeliteľnou súčasťou daňového
dokladu.

5.5

K termínu odovzdania Diela sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť podmienky pre odovzdanie
zariadení a protokolárne ich prevziať.

5.6

Zmluvné strany sa zaväzujú počas realizácie Diela konzultovať navzájom možné zmeny
v štruktúre a rozsahu Diela a tieto zaznamenať formou písomného dodatku k tejto Zmluve, ktorý
po podpise oboch Zmluvných strán bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

5.7 V prípade, ak Dielo vykazuje vady a/alebo nedorobky Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať.
V prípade, ak ho napriek uvedenému Objednávateľ prevezme, Zhotoviteľ sa zaväzuje v
„Preberacom protokole“ dohodnúť s Objednávateľom záväzné termíny na odstránenie prípadných
vád a nedorobkov. Tým nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu až do doby úplného odstránenia
všetkých vád a nedorobkov podľa čl. IX. tejto Zmluvy.
VI.

MIESTO VYKONANIA DIELA

6.1 Dielo bude vykonané na adrese, podľa určenia Objednávateľa na adrese Mestský úrad, Nám. Sv.
Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.
VII.

PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1

Finančnú úhradu podľa článku IV. tejto zmluvy uskutoční Objednávateľ po protokolárnom
odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenými zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa, v súlade
s článkom V. odsek 5.1. tejto zmluvy.

7.2

Lehota splatnosti daňového dokladu bola vzájomne dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia
daňového dokladu Objednávateľovi a podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
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7.3

Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle platných účtovných a daňových predpisov, jej
súčasťou bude okrem iného súpis vykonaných prác s rekapituláciou a krycím listom, všetko
potvrdené technickým dozorom Objednávateľa.

7.4

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, resp. bude mať iné chyby,
Objednávateľ má právo faktúru vrátiť v lehote splatnosti na jej doplnenie
a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia
Objednávateľovi. V prípade, ak splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, bude sa za dátum splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

7.5

7.6

Peňažný záväzok (dlh) Objednávateľa sa považuje za splnený v deň, kedy je dlžná čiastka
odpísaná z účtu Objednávateľa.
VIII. ZÁRUKA NA DIELO A POZÁRUČNÝ SERVIS

8.1

V rámci ceny je zahrnutý nasledovný bezplatný záručný servis na dodané komponenty Diela po
dobu .......... mesiacov.

8.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že do 24 hodín od nahlásenia poruchy Objednávateľom nastúpi na
odstránenie poruchy, spôsobujúcej nefunkčnosť monitoringu a reportov spotreby, ak táto bude
nahlásená počas pracovnej doby Zhotoviteľa, t. j. v pracovné dni v dobe od 8.00 do 17.00 hod.
V prípade, že porucha bude nahlásená mimo pracovnú dobu Zhotoviteľa, začne sa čas na
nastúpenie odstránenia poruchy počítať od začiatku najbližšej pracovnej doby Zhotoviteľa.

8.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy komponentov zabezpečujúcich zber dát do 3 dní od
nahlásenia poruchy Objednávateľom, poruchu odstráni alebo vadný Diel vymení.

8.4

Hlásenie poruchy Zhotoviteľovi Objednávateľ vykonáva mailom na adresu
............................................ Záručný a pozáručný servis uskutočňuje Zhotoviteľ na nasledovnej
adrese: ........................................................................................................

8.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť zapracovanie zmenových požiadaviek v systéme za úplatu.
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za Change management podľa skutočne
vykonaných prác na základe hodinových sadzieb podľa tabuľky:

pol.

Popis

Cenníková cena

Jednotka

7.5.1.
7.5.2.

Práce systémového inžiniera - senior
Práce systémového inžiniera - standard

..................
.................

EUR/hod
EUR/hod

8.5 Fakturácia zapracovaných zmenových požiadaviek sa realizuje vždy sumárne na konci každého
mesiaca s uplatnením zľavy ............ % zo sumy v každom jednotlivom mesiaci na základe
samostatne vystavenej faktúry. Lehota splatnosti daňového dokladu bola vzájomne dohodnutá na
30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu Objednávateľovi.
8.7 Záruka sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré boli dokázateľne neodborne obsluhované, prípadne
mechanicky poškodené, ďalej v prípade zmeny alebo opravy osobami, nepoverenými
Zhotoviteľom.
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8.8 Zhotoviteľ poskytuje technické konzultácie a on-line technickú podporu na adrese
............@..........................
IX.
9.1

9.2

ZMLUVNÉ POKUTY

V prípade nedodržania termínu dodávky Diela, uvedeného v článku V. odsek 5.1 tejto Zmluvy,
má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi vo výške 50,- EUR za každý aj
začatý deň omeškania z nedodanej časti Diela podľa Prílohy č.1, za každý deň omeškania.
Výnimku predstavuje vyššia moc.
Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením povinností podľa článku VIII. odsek 8.3 tejto Zmluvy, zaplatí
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25,00 Eur za každý aj začatý kalendárny deň
omeškania s ich začatím.

9.3

Objednávateľ má právo v prípade, že Zhotoviteľ nezačne vykonávať práce najneskôr
do 5 dní od odovzdania Miesta realizácie Diela, požadovať zmluvnú pokutu vo výške 25,00 Eur
za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s ich začatím.

9.4

Ak Zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované vady Diela zistené počas záručnej doby
v dohodnutej lehote najneskôr však do 7 dní od ich zistenia Objednávateľom, zaplatí
Objednávateľovi za každý aj začatý kalendárny deň omeškania s odstránením každej jednotlivej
reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR až do doby jej úplného odstránenia.

9.5

V prípade, že Zhotoviteľ do 7 dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie Objednávateľom
nezačne odstraňovať zistené vady, Objednávateľ má právo dať odstrániť vady treťou osobou na
náklady Zhotoviteľa.

9.6

Zhotoviteľ má právo požadovať od Objednávateľa za omeškanie úhrady jednotlivých platieb na
základe platobných dokladov uvedených v čl. VII. tejto zmluvy, za každý aj začatý kalendárny deň
omeškania úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy po lehote splatnosti.

9.7

Uhradením zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

9.8

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j. ich právny
dôvod ako aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú
v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a obchodnými zvyklosťami
platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností
zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej
pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť
dojednania o zmluvných pokutách.
X.

VYŠŠIA MOC

10.1 Zmluvné strany nie sú zodpovedné za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane z dôvodu
okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa
považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení
povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej
následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase podpísania tejto zmluvy túto prekážku
predvídala. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú najmä nepredvídateľné prírodné
udalosti, vojna, teroristická akcia, štrajk postihujúci možnosť plnenia povinnosti Zmluvnej strany.
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10.2 Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného odkladu
(podľa ustálenej súdnej praxe sa za bezodkladnosť považuje lehota 5 dní) druhú zmluvnú stranu
o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej strany s uvedením dôvodov
a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti
vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť preveriť
existenciu dôvodov vylučujúcich zodpovednosť.
10.3 V prípade neoznámenia týchto udalostí, stráca zmluvná strana právo uplatňovať svoje nároky
v rámci ”vyššej moci”.
10.4 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie
na odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie predmetu
tejto zmluvy a na druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností vylučujúcich
zodpovednosť.
10.5 Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
XI.

PRÁVO ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

11.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí uplynutím termínu vyhotovenia Diela s výnimkou
nároku na náhradu škody, zmluvné pokuty, záruky.
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) zánikom Zhotoviteľa bez právneho nástupcu
c) zánikom oprávnenia Zhotoviteľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet Zmluvy
d) odstúpením od Zmluvy.
12.3 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené druhej zmluvne strane.
12.4 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných
podmienok, najmä ak:
a) Zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich povinností podľa tejto Zmluvy,
b) Zhotoviteľ v zmluvne dohodnutom termíne nezačal, prerušil alebo zastavil vykonávanie
Diela,
c) bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné
alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti Zhotoviteľovi pre
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz
z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu
konkurznej podstaty,
d) Zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii,
e) v iných prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
12.5 Objednávateľ je v prípade odstúpenia od Zmluvy povinný Zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu
cene už vykonaných prác uhradiť, ak je možné ho použiť na dokončenie treťou osobou.
Objednávateľ nie je povinný uhradiť práce, ktorých nekvalitné vyhotovenie bolo príčinou
odstúpenia od Zmluvy.
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12.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ je v omeškaní s umožnením prístupu na
miesto realizácie Diela pred začatím montážnych prác viac ako 14 dní.
12.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď Objednávateľ nezaplatí cenu Diela do 30 dní po
uplynutí dohodnutého platobného termínu.
12.8 Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa účastníci
zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje zmluvná
strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na adresu jeho sídla
uvedeného v čl. I. tejto zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou ako
korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na túto adresu, povinnosť
odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a to
bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.
12.9 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku
medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i prostredníctvom e–mailu
(uvedeného v čl. I. tejto Zmluvy). Písomnosť doručenú prostredníctvom alebo e–mailu treba
doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho
odseku tohto článku.
XII.

VLASTNÍCKE PRÁVO

12.1 Vlastnícke právo k vyhotovenému dielu Objednávateľ nadobúda až po uhradení celej ceny Diela
podľa článku IV. tejto Zmluvy.
XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
právnymi predpismi platnými na území SR.
13.2 Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy predovšetkým dohodou.
Ak sa na riešení sporu nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie súdu na to
príslušnému.
13.3 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými
štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
13.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto Zmluvy, ktorý
Zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ prevezme tri (3)
vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.
13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch Zmluvných
strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celého obsahu Zmluvy. Povinnosť Zmluvu zverejniť
vyplýva z ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (zákon o slobode informácií).
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13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali a že táto tak, ako bola vyhotovená, zodpovedá
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz
čoho pripájajú svoje podpisy.
Príloha č.1: Technická špecifikácia Diela

V ..............................2018

V Šali,..............2018

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

................................................
meno a priezvisko, funkcia
odtlačok pečiatky

..................................................
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta Šaľa
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