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Cislo zmluvy: 11/2011

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávater :
Správa kultúrnych a iportových zariadeni mesta Trnava,
Hlavná 17, 91701 Trnava
v zastúpeni riaditerom Mgr. Miroslavom Hru b Ý m
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Miroslav Hrubý
b) technických: Mgr. Miroslav Hrubý,
bankové spojenie:
ICO: OO 598135
OIC: 2021190963
IC pre DPH: SK2021190963
Č. tel.: 033/3236437, Č. faxu: 033/5936 241
e-mail: .
www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotovlter :
Radovan Bohunický - Elektro rozvod II.
91965 Dolná Krupá 479,
v zastúpeni konatetorn Radovanom Boh u nic k Ý m,
bankové spojenie: . .
ICO: 44996161
OIC: 1080154196
IC pre DPH: SK1080154196
mobil:
Zápis v Živnostenskom registri v Trnave pod č.: 250-28355

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je: "ŠA SlAvia· FI • Oprava osvetlenia Ihriska č. 5".

2.2 Zhotoviter sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a
riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávaterovi.

2.3 Objednávatef sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa pla-
tobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Dielo bude zhotovené v rozsahu výkazu výmer z cenovej ponuky zo dňa 03.11.2011.

2.5 Zhotovitef sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce - práce nad rozsah diela vymedzené-
ho v tejto zmluve, dodatočne požadované objednávaterom.

2.6 Zhotovit.r potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
znáne technické a kvalitativne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

http://www.skasz.trnava.sk
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III.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho
riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

IV.
CENA DIELA

4.1 Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z.
o cenách a vyhlášky Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške 5.653,46-
EUR s DPH, slovom: pättlstcšeetopäťdeslattrl euro a 46 centov vrátane DPH,
v členení:

cena celkom bez DPH 4 711,22 - EUR
DPH 19 % 942,24 - EUR

4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe Č. 1 tejto zmluvy - (ocenený výkaz výmer )

4.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky,
skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii, alebo k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do užívania.

4.4 Zhotoviteľ nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
4.4.1 - vlastných chýb,
4.4.2 - nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
4.4.3 - zvýšenia cien dodávok a prác, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

4.5 Objednávateľ s i vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky, a to i bez sú-
hlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak takto požado-
vané práce svojim finančným objemom neprekročia 20 % z dohodnutej ceny diela, bez dosahu
na termín plnenia.

V.
ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom
termíne: 5.1.1 - termín začatia prác: 21.11.2011

5.1.2 - termín ukončenia prác: 15.12.2011

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek uda-
losti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením
termínu podľa bodu 5.1.

5.3 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolu pôsobením objed-
návateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo k prerušeniu vy-
konávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela
prerušená.

VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Zhotoviteľ nepožaduje preddavok na plnenie zmluvy.

6.2 Zmluvná cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľovi vzniká
právo vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov.
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6.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

6.4 Faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsa-
hovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na do-
plnenie. V takomto prípade sa preruši plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Povinnosti a spolupOsobenie objednávateľa:
7.1.1 - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zisti, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ od-
stránil vady vzniknuté vadným zhotovovanim diela a ďalej ho zhotovoval riadne.

7.2 Povinnosti zhotoviteľa:
7.2.1 - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas

zhotovovania diela.
7.2.2 - Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spOsobi-
losť túto nevhodnosť zistiť.

7.2.3 - Ak zhotoviteľ zisti skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

7.2.4 - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebez-
pečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela objedná-
vateľovi.

7.2.5 - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osOb v
priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná ta-
ké bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osOb v okolí staveniska a na verej-
nom priestranstve.

7.2.6 - Zhotoviteľ nesmie počas realizácie diela znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť
dodávok materiálov a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť
diela.

7.2.7 - Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem,
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a vý-
robky pri realizácii musia mať certifikát o preukazovaní zhody platný pre Slovenskú repu-
bliku.

7.2.8 - Zhotoviteľ bude udržovať poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na zá-
klade protokolu o odovzdaní a prevzati diela.

8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
8.2.1 - zoznam zariadeni, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela vrátane osvedčení o akosti

a atestov platných na území SR,
8.2.2 - revízna správa elektrotechnického zariadenia
8.2.3 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,

8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiá-
lov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

8.4 Dokladom o splneni diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh
pripraví zhotoviteľ.
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8.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhoto-
viteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť
odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý
deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok na poplatok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. a bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo má vady, ak:
10.2.1 - nie je dodané v požadovanej kvalite,
10.2.2 - vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť
ich nevhodnosť, pripadne na ňu pisomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.

10.4 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 24 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objedná-
vateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

10.5 Zárukou zhotoviteľ preberá závazok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

10.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefo-
nicky, pripadne e-mailom a následne písomnou formou.

10.7 Zhotoviteľ sa zavazuje začať s odstraňovanim vád diela ihneď po prijati reklamácie podta bodu
10.6 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dl�ku dohodnú zmluvné strany písomne.

Xl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

11.1 Vlastnikom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

11.2 Zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je sú-
časťou zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí
až do ich pevného zabudovania.

11.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela
znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
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XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú prislušné ustano-
venia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v SR.

12.2 Meniť alebo doplňat' text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v
celom rozsahu a podpisaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrži objednávateľ a jeden rovnopis
obdrží zhotoviteľ.

12.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha Č. 1 - Ocenený výkaz výmer.

12.5 Zmluvné strany vyslovene prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich spoločnej vôli, uzavierajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejneni na webovom sidle Správy kultúrnych a športových zariadeni mesta
Trnava (www.skasz.trnava.sk).

12.7 Zmluva bola zverejnená dňa:

V Trnave, dňa: 18.11.2011 V Trnave, dňa: 18.11.2011

EL~KTROROZVOD II.
"adovan Bohunický

?olná Krupá 479
IČO: 44996161

,DPH: SK1080154196

objednávateľ zhotoviteľ

Predbežná kontre ..ď.~."'.-.'.'.'.'..•-.~e so záko-
nom Č. 502/200F:"c~lzovaná
Vedúci ÚS~kU .... L~~~~~,,,-'-i,,
Zodpovedny zamestnanec •••••••~;;;~......... '
V Trnave dňa •••J.~..'.~.;..~~.~ I
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\,nverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
/4ednávateľ:

(Zhotoviter: ELEKTROROZVOD II. R.Bohunický, Dolná Krupá 479

/ .Dätum: 3.11.2011 --
Stavba: PC· SLÁVIA· Osvetlenie ihriska Č. 5

Objekt:

Časť:

JKSO:e• ---,-
P.Č. KCN Kód položky Popis MJ

Množstvo Cena Cena
Dodávka celkom Montáž celkom Cena celkom Cena celkom

celkom jednotková jednotková

SKK EUR SKK SKK SKK EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M Práce a dodávky M 0,00 37013,50 141930,10 4711,22

21-M Elektromontáže 0.00 37013.50 141930,10 4711.22,-

1 921 210010013 Rúrka tuhá elektroínšt, z PVC uložená - 29 mm m 15,000 26,80 0,89 0,00 402,00 402,00 13,34

2 345 3450704300 l-Rúrka FX 32 m 15,000 24,40 0,81 0,00 0,00 366,00 12,15
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč, ukončenia káblov a zapojenia

3921 210010351 vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 ks 12,000 183,50 6,09 0,00 2202,00 2202,00 73,09

4 345 3450927500 Krabica 6455-12 acid ks 12,000 57,20 1,90 0,00 0,00 686,40 22,78

5921 210071116 Montáž upínaeieho pásu, príehyt.držiaka na osvetľovacl stožíar ks 8,000 143,50 4,76 0,00 1 148,00 1 148.00 38,11

6 311 3118424000 Upfnacf pás na st/p osvetlenia - 50 ks 8,000 96,30 3,20 0,00 0,00 770,40 25,57
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6

7921 210100002 mm2 ks 72,000 19,80 0,66 0,00 1425,60 1425,60 47,32
8 345 3452105000 G-Káblové oko CU 4x6 KU-L ks 72,000 10,80 0,36 0,00 0,00 777,60 25,81

Ukončenie eeloplastových káblov zmrašť, zákJopkou alebo páskou do 4 x
9921 210100252 25mm2 ks 16,000 154,60 5,13 0,00 2473,60 2473,60 82,11

10 283 2830128500 Zmršťovacie záklopky 6,4-3,2 mm typ: ZS0648 ks 16,000 32,50 1,08 0,00 0,00 520,00 17,26

11 921 210110501 Vypínač vačkový S 25V 0-1 ks 4,000 146,30 4,86 0,00 585,20 585,20 19,43

12 345 3450201260 Spínač stláčaci do vlhka 0-12M ks 1,000 274,20 9,10 0,00 0,00 274,20 9,10

13 345 3450201210 Spínač stláčaci do vlhka 0-116A ks 2,000 188,50 6,26 0,00 0,00 377,00 12,51

14 921 210190001 Montáž oeerolechovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 2,000 178,80 5,94 0,00 357,60 357,60 11,87

15 357 3570108800 Rozvádzač RZS (zapínacie sfožiara) ks 2,000 3155,40 104,74 0,00 0,00 6310,80 209,48

16 921 210190002 Montáž oeerolechovej rozvodnice do váhy 50 kg ks 4,000 269,90 8,96 0,00 1079,60 1079,60 35,84

17 357 3570142500 Rozvádzač RS 1-4 ks 4,000 10684,50 354,66 0,00 0,00 42738,00 1418,64

18 921 210192553 Stupačková svorkovnica vr. zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm2 ks 4,000 229,50 7,62 0,00 918,00 918,00 30,47

19 345 3450613600 Svorka sfupačková 6325-55 ks 4,000 249,00 8,27 0,00 0,00 996,00 33,06
Radová svorkovnica vr.upevnenia, zapojenia na jednej strane a

20 921 210192572 popis. štítku pre vodič do 6 mm2 ks 12,000 13,60 0,45 0,00 163,20 163,20 5,42

21 345 3450625600 Svorka radová RSDPS-1013 ks 12,000 9,40 0,31 0,00 0,00 112,80 3,74



Celkom bez DPH: Q.QQ 37013.50 141930.10 4711.22

ELEKTRO ROZVOD II.
. Radovan Bohunický

!
Dolná Krupá 479
IČO: 44996161

Č DPH: SK1080154196


