ZMLUVA O DIELO
(dalej len ,,Zmluva)
u7avretápod/a § 536 a ilas/. 7ákona 51311991 Zh. Obchodného 7ákomzíka v Zpení ,ieskorších predpisov a 5 3 ods. 4
7áko1ia é 34312015 Z. . a verejnom obstarávani a o 7rnene a dop/není niekĺoých 7ákonov v 71iení ,.eskorších predpisov
med7i 7rn/uvnýnzi stra,za,ni uvedetými v c/. I. tejto %m/zíy.

Či.i.
Zmluvné strany
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nárn. 4;
P.O.Box 46D
95O53Nitra
Ing. Jaroslav D6czy,PhD.
Vzast.:
00 164 895
ICO:
7000310609/8180
č. účtu:
IBAN:
Štátna pokladnica
Bankové spojenie:
Zápis v registri: Zriadovacia listina č. 168/2003 zo dňa 21.10. 2003
/dalej len objednávate ľ /
Objednávatel nie je platcom DPI-L
a
Objednávateľ:

EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.
Obchodné meno:
Závodná 3/E, 82106 Bratislava
Sídlo:
Ing. Andrej Galád
Statutárny zástupca:
Tatrabanka, a.s.
Bankové spojenie:
2626310034/1100
C. i.ičtu:
SK541 10000000026263 10034
IBAN:
31 368 476
IČO:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, VIožka č. 6645/B,
+421 2 49102261
Tel.:
+421 2 44259082
Fax:
Zhotovitel je p1atcom DPH.
(dalej Ien ,,7hoto,;iteľ

Zliotovitel:

č1. 11.
Preambula
2.1 Objednávate ľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - pod ľa
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorh zákonov v
znení neskorích predpisov, ktorého právoplatnýni víť azom sa stal zhotovitel.
2.2 Objednávate ľ má záujem na odbomorn a kvalitnom zabezpe čení služieb spo čívajúcich v spinení
predmetu tejto zmluvy.

./

2.3 Zhotovite ľ prehlasuje, že on ako aj níri zmluvne povereni zarnestnanci si odborne kvalifikovaní
a sp6sobilí k vykonávaniu týchto služieb podla s1ovenskh právnych predpisov a noriern tieto služby
objednávatelovi ponúka.
č1.1II.

p

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovite ľa vykonať a dodať pre objednávate ľa dielo,
,,Rekonštrukcia hydraulickej stanice a sejfu dekorácií, ktoré je financované z rozpo čtu
verejného obstarávatela - Nitrianskeho samosprávneho kraja, podla naceneného výkazu výmer
zhotovitelom, ktoré určujú charakteristiku diela.

3. 1 . l

Zhotovenie Diela zahfňa nasledovné výkony:

a) Osadenie systému novými hydraulickými ovládacírni prvkami (okrem hydrogenerátorov, fikrov,
nádrže a hydromotorov s namontovanýrni ventiltni), vzájomného prepojenia nových a p6vodných
prvkov hydraulickými rozvodmi, vrátane potrebných úprav a konštrukcií na osadenie prvkov na
zariadenie , doclávka nových filtra čných vložiek, vyčistenie ná&že, dodávka a napinenie nového
hydrauiického oleja.
b) Oprava netesností priamo čiarych hydromotorov sejfu (demontáž, kontrola dielov, špecifkácia
výmena tesriení, spätná rriontáž a tlakové skúšky). V pripade zistenia poškodenia vä čšieho rozsahu
bude postup opravy konzultovaný s objednávate ľorn. Demontáž hydromotorov zo zariadenia a
dovoz do Eurofluid Hydraulik na servis zabezpe čí objednávatel.
c) Odskúšanie a uvedenie systému do preváclzky. Vypracovanie a odovzdanie technickej
dokumentácie hydraulického systému Objednávatelovi.
3.2

Dielo bude vykonarié podla zhotovite ľom naceneného výkazuvýmer v súlade s položkovým
rozpočtom diela, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zrn1uvy Zhotovitel si je vedomý, žc všetky práce
sa budú realizovať počas trvalej prevádzky objednávate ľ a.

3.3

Zhotovitel sa zaväzuje vykona ť dielo vo vlastnorn mene a na vlastnú zodpovednos ť .

3.4

Objednávatel sa zaväzuje, že dokon čené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu.

3.6 Zhotovite ľ neniá nárok na zrnenu ceny z d6vodu vád, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnýrni
časť ami projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností zhotovitela, ktoré rnu vyplývali
d6sledného preštudovania dokumentácie pri tvorbe ponuky. Položkovitý rozpo čet prác spracovaný
zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných
práC.

3.7

3.7

Miesto uskuto čnenia prác: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätopiukovo nám. 4 ; 950 53 Nitra
Záväznýni podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodato čne vzájomne
odsúhlasené podklacly
. Podrobná cenová 1a1kulácia diela - prfloha č . 1 tejto zm1uvy
Či. Iv.
Terrnín uskuto čnenia prác

4.1 Zhotovite ľ sa zaväzuje;
4.1.1 začať s pinením predrnetu zm1uvy do 5 kalendárnych dní odo d ňa nadobudnutia ú činnosti
tejto zrnluvy
4.1.2

ukončiť práce v termíne do 31.08.2017

4.2 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohoclnutým terrnínom, zaväzuje sa objednávate ľ túto časť
prevziať aj v skorom ponúknutom term ĺne.

ť

4.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokon čené práce prevezme a zaplatí za ich uskuto čnenie
dohodnutú cenu.

4.4

Objednávateľ sa zaväzuje:
4.4.1 pripraviť a odovzdať priestor na realizáciu diela
4.4.2 poskytnúť potrebnú súčinnosť
4.4.3 v poskytnutí technickej sú činnosti podla potreby zhotovite ľa
4.4.4 v zabezpe čení dokumentácie a písomností potrebných k realizácii diela

4.5

Dodržanie terrnínu pinenia zo strany zhotovite ľa je závislé od riadneho a v časného spolup6sobenia
objednávatela dohodnutého v tejto zm ĺuve. Po dobu omeškania objednávatela s poskytnutírn
spolup6sobenia nie je zhotovitel v omeškaní so spinením jeho povinností vyplýcajúcich z tejto
zmĺuvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávatela s poskytnutírn spolup6sobenia sa predlži
termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotovitel oznámi
objeclnávatelovi písomne, a to clo 5 dní odo dňa vzniku skuto čností zakladajúcich vznik alebo zánik
takéhoto omeškania.
Či. v.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predrnetu zmluvy v rozsahu pod1a č 1. 111 tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vybláškou Ministerstva financií SR
č . 87/1996 Z. z. a je doložená zhotovite ľom naceneným vazom výmer na jednotlivé položky,
pričom každá rozpo čtová položka sa uvádza s presnos ť ou na dve desatinné miesta a ktorý tvorí
prílohu č. 1 k tejto zmluve.
5.2 Cena za zhotovenie celého diela pod1a článku 111. činí:
Cena bez DPH: 19 990,- EUR
DPH 20%: 3 998,00 ,- EUR

Celková cena spolu s DPH : 23 988,00 - EUR
slovom: dvadsať tritisícdevätstooserndesiatosem EUR.
Zhotovite ľ je platca DPH
5.3 Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je kone čná a nemenriá.
5.4 V cene pod1a tohto č lánku ods. 5.2 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu,

odvoz vybúranej sute, vypratanie zariadenia staveniska, riáklady na zásobovanie vodou a elektrickou
energiou, vrátane s týrn spojených nákladov zhotovitela vrátane potrebného materiálu, ďalej všetky
správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. nevyhnutné k riaclnemu a v časnému zrea[izovaniu diela.
5.5 Položky prác a clodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávate ľom pri
zhotovovaní die1a neuhradia a budú sa považova ť za zahrnuté v iných cenách.
5.6 Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku práce a dodávky rovnaké

pre celé dielo.
5.7 Zhotovitel sa zaväzuje, že nezreal.izované práce a dodávky odsúhlasené objednávate ľom, budú z ceny

die1a odpo čítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpo čtu.

5.8 V prípade, že djde k skon čeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dvodu na strane objednávate ľa,
bude zhotovitel fakturova ť skutočne vykonané práce podla súpisu položiek odsúhlasených
objednávatelom.

r

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predxnetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny
právnych predpisov upravujúcichvýšku sadzbyDPH

č1.vI.
Platobné podmienky
6.1. Cenu za dielo zaplatí objednávate ľ zhotovite ľovi na základe faktúxy, ktorú zhotovitel vystaví a odo1e
troch vyhotoveniach objednávate ľoví spolu so zmluvnými stranami porvrdeným súpisom
vykonaných prác. Súpis vykonaných prác musí by ť zostavený preh ľadne, dodižiavať poradie
položiek a ich ozna čenie v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy. V prípade rozpom v s ňpise vykonaných
prác je objednávatel oprávnený súpis vráti ť na prepracovanie. V takom prípade za čne plyzniť nová
lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúty objednávatelovi.
6.2

Objednávate ľ uhradí celkovú zmluvnú cenu pod ľa ods. 5.2 tejto zm1uvy. Lehota splatnosti faktúryje
30 dní odo dňa doručenia na zákiade zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

6.3 Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry podla § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako da ňového dokladu, popis
vykonaných prác a cenu. Fakt ňra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak)
obsahovať : označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktňry, deň
odoslania a de ň splatnosti faktúry, ozna čenie pe ňažného ústavu a číslo ťičtu, na ktorý sa má platiť
fakturovana suma, oznacenie predmetu zmluvy, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
6.4 Objednávatel vykoná pred prevodom finan čných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu
faktňry. V prípade, že faktúra nebude obsahova ť náležitosti vyžadované právnymi predpismi
a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávate ľ vráti faktúru zhotovite ľovi na jej dopinenie.
V takom prípade sa preruší plynutie Iehoty splatnosti a nová lehota splatnosti za čne plynúť
doručením riadnej faktťiry objednávatelovi. Pre účely ,tejto zinluvy sa za deň úhrady považuje de ň
odoslanta pnslusne; penaznej sumy z uctu ob;ednavatel a na ucet zhotovitel a.
6.5 Zmluvné strany sa zaväzuj ň, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný ú čet, uvedený v č1. I.
tejto zmluvy z ktorého sa bud ň financovať výdavky na predmet zmluvy.

6.4 Za naviac práce s právom zhotovitela na ich zap1atenie sa nebud ň považovať také práce
a výkony, ktoré zhotovitel pri spracovaní svojej ponuky mal z poh ľadu svojej odbornosti
zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je
zhotovite ľ povinný vonávať ako súčasť p1nenia podľa ztnluvy o dielo na v1astné náklady.
6.5 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré zhotovitel opomenul zahrnú ť do kalkulácie
zhotovitela alebo neboli uvedené vo výkazevýmer a zhotovitel na ne neupozornil pred
podpisom zmluvy, hoci so zadaným dielom súvisia , alebo práce uložené správnymi orgánmi ako
dosledok nekvalitneho prevedenia prac.

Či. vii.
Možnos ť odmietnu ť predmet zmluvy

7.1 Objednávatel si vyhradzuje právo odmietnu ť prevziať predrnet zrnluvy z d6vodu nedodržania
kvalitatívnych podmienok pri realizácii diela.

7.2 Objednávatel má právo dielo neprevzia ť najmä v prípade, ak vady diela budň takého charakteru, že
uzivanie diela alebo )eho pnslusnej casti, ktora je predmetom preberania, bude ohrozene alebo
podstatne zhoršené.
7.3 Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite
parametroch diela, ktoré s ň urč ené všeobecne záväznýrni technickými normarni a predpismi.

či. vIII.
Zodpovednosť za vady a záruka
8.1 Zhotovitel zodpovedá za vadyv zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom zneni.
8.2 Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podla noriem vz ť ahujúcich sa na
predmet pinenia, dohoc1nutých zrnluvných podmienok, a že po čas záručnej doby bude sp6sobilý na
použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
8.3 Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré predmet rná v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Vady
vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávatel písomne Vytknú ť . Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porušením jeho
povinností.
8.4 Zhotovitel nezodpovedá za vady, ktoré bol.i sp6sobené použitím podkladov prevzatých od
objednávate ľa a zhotovitel ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zisti ť ich
nevhodnosť , prípadne na ňu upozornil objednávatela a ten na ich použití trval.
8.5 Záruč ná lehota za vykonané práce je 12 mesiacov a za čína plynúť odo clňa odovzdania a prevzatia
prác.
8.6 Zm1uvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zm1uvy vyskytne vada po čas záručnej
doby má objednávate ľ právo požadova ť od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotovitel je
povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstráni ť .
8.7 Zhotovitel sa zaväzuje odstráni ť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbyto čného odkladu,
najneskr do 14 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatela a vady

odstrániť v čo najkratšom technicky mož.nom č ase. V prípade, ak zhotovitel vady neodstráni bez
zbytočného odkladu, rná objednávatel právo vady odstráni ť na náklady zhotovite ľa.
8.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávatel nemohol dielo už.íva ť pre vady, za ktoré zodpovedá
zhotovitel.

Či. ix.
Podmienky uskutočnenia prác

9.1 Zhotovitel je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotovitel sa zaväzuje uskuto čniť práce
vyn-iedzené v ods. 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos ť , na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, že rná oprávnenie vykonáva ť práce v rozsahu č1. 111. tejto
zm1uvy. Zhotovitel je povinný na vyzvanie kedyko ľvek informovať objednávatela o priebehu
vykonávaných prác.
9.2 Zhotovitel sa zaväzuje, že práce pri pinení predmetu tejto zmluvy uskuto ční v rozsahu a za
podmienok dojednaných v tejto zmluve, podla výkazu výmer, v požadovaných kvalitatívnych
podmienkach, pri pinení predmetu tejto zmluvy bude postupova ť s odbornou starostlivos ť ou, bude
dodržiava všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa
riadiť východiskovými podkladmi objednávatela, pokynmi objednávatela, zápismi a dohodami

oprávnených pracovníkov zmkivných strán a rozhodnutiami a vadreniami dotknutých orgánov
štátnej správy. Zhotovitel sa dalej zaväzuje, že pri vkonávaných prácach sa bude usilova ť
o znizenie prasnosti a hlucnosti pn realizacu predmetu tejto zmluvy.
9.3 Zhotovite ľ zodpovedá za bezpe čnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknú ť na majetku zhotovite ľa
a objednávateľa. Zhotovitel zodpovedá za škody, ktoré sp6sobia jeho pracovníci na majetku
objednávate ľa. Zhotovite ľ v pinej miere zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií
súvisiace s realizáciou predmetu zm1uvy.
9.4 Zhotovite ľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosť ou bezd6vodne obmedziť plynulosť
prevádzky objeclnávatela. D6vod, rozsah a predpokladanú alebo skuto čnú dobu obmedzenia
plynulosti prevádzky je zhotovitel povinný prerokova ť s objednávatelom vopred.
9.5

Zhotovite ľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskuto čnenia prác. Zhotovite ľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

9.7 Zhotovitel sa zaväzuje vyzvať objednávatela na prevzatie diela najmenej 3 kalendáme dni vopred.
o odovzdaní a prevzatí diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný
oprávnenýii zástupcami oboch zm1uvných strán ( ďalej len Protokol). Jeho k6piu, vrátarie prfloh,
dostanú všetky strariy zú častnené na preberacom konaní.
Či. X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Ak zhotovitel bez zavinenia objednávatela nespiní predmet zmluvy uvedený v ods. 3.1
v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý de ň
orrieškania.
10.2 V pnpade, že sa zhotovite ľ omešká so začatím prác n-iá objednávatel právo uplatni ť si u zhotoviteľa
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý de ň omeškania so za čatfm

prác.
10.3 Ak zhotovite ľ bez zavinenia objednávatela nesp1ní svoju ktorúkolvek povinnos ť vyplývajúcu z tejto
zm1uvy, ktorej sp1nenie je viazané na určitý termín okrem ods. 10.1, 10.2 a 10.5, zaplatí zm1uvnú
pokutu vovýške 10 % z ceny predmeru zm1uvy.
10.4 Objednávatel zaplatí úrok z omeškania vo vke 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so
zaplatením faktúiy za každý de ň omeškania.
10.5 Ak zhotovitel nezačne s odstra ňovaním vád v čase podla ods. 8.7 zaplatí zm1uvnú pokutu vovýške
0,05% z ceny predmetu zmíuvy za každý de ň omeškania.
10.6 Zap1atením zm1uvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

10.7 Zhotovitel zodpovedá za prípadrié škody a uplatnené sarikcie orgánov a organizácii, ktoré po čas
realizácie predmetu tejto zm]uvy sp6sobí.
10.8 Zhotovitel zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskuto čnenia prác. Zhotovitel odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsedkom jeho činnosti.
Či. XI.
Spolupráca zhotovite ľa s objednávate ľom

11.1 Za spolup6sobenie objednávate ľa sa označuje odovzdanie a prevzatie die1a a zap1atenie ceny za
dielo.

1 1 .2 Zhotovite ľ je povinný bezodkladne do 24 hod. oznámiť objednávatelovi vznik akejko ľvek
udalosti brániacej alebo s ť ažujúcej zhotovite ľovi zhotoviť dielo, inak zhotovitel zodpovedá za
súvisiace prípadné orneškanie so zhotovením diela.
11.3 Ak pri preberani diela objednávatel zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu diela, dielo
neprevezme a spíše so zhotovite ľom zápis o zistených vadách, sp6sobe a termíne ich odstránenia.
dielo po odstránení týchto vád. Po odstránení vád a
Zhotovitel rná povinnosť odovzdať
nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávatelom, opakuje sa preberacie konan.ie podľa
tohto článku zmluvy o dielo. Po dobu odstraňovania vád brániacich riadnemu užívaniu diela,
zistených pri odovzdávaní diela je zhotovitel v omeškaní s odovzdaním diela.
11.4 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednávatc ľom prevzaté aj v prípade, ak budú pri
preberacom konaní zistené vady anedorobky, ktoré sarné o sebe ani v spojení sinými, nebránia
plynulej a bezpecnej prevadzke (uzlvaniu). Tieto zjavne vady a nedorobky musia byt uvedene
v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
O odstránení týchto závad na diele spíše zhotovitel s objednávatelom zápisnicu. Objednávatel je
povinný reklamovať zjavné vady, zistené pri preberacom konaní, v protokole o odovzdaní a prevzatí
diela. V opačnom prípade právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

Či. XII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1 Objednávatel m6že od zmluvy odstúpi ť , najmä ak
a) zhotovitel poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spsobom, ktorý
neumoznuje vecnu a casovu reahzaciu prac,
b) zhotovite ľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
c) zhotovite ľ je v omeškaní so začatím pinenia tejto zrnluvy viac ako 14 dní
d) v prípade ak by došlo k porušen.iu povinností zhotovitela, pri ktororn m6že d6js ť k materiálnym
škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či ži
vota alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny
zhotovite ľa pri zhotovení diela.
12.2 Odstňpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Ó. xiii.
Spolo čné a závere čné ustanovenia

13.1 Záväzkový vzť ah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami

Obchodného zákonníka, nakolko ide o vd ah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vz ť ahy
uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
13.2 Zmluvu je moné meniť alebo dopĺňať jed.ine foniiou písomných a očíslovaných dodatkov,
odsúhlasených a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami za podmienok ustanovených
18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnoni obstarávaní v znení neskorších predpisov.
13.3 Zm1uva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísanf obdrží objednávatel dve
a zhotovitel dve vyhotovenia.
13.4 Zhotovitel vyhlasuje, že súhlasí s podrnienkami ur čenými objednávatelom v tejto zm1uve.

13.5 Zm1uva nadobňda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranarni a ú činnosť dňom

nasledovny'in po zverejnení na webovom sídle objednávate ľa. Zmluvné strany berú na vedornie, že ak
by nedoslo k zverejneruu te)to zmluvy v Iehote do 3 mesiacov od ;e; uzavretia, plati, ze k uzavretiu
zmluvy nedošlo zo zákona.
13.6 Neoddelitelnou súčasť ou tejto zmluvyje:
Príloha č . 1 - Podrobná cenová ka]kulácia diela.
13.7 Zmluvné strany sa zavzujú rieši ť prípadné spoiy v1ývajúce z tejto zmluvy obligátne formou
zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V pnpade, že sa spor nevyrieši
zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiada ť o rozhodnutie sporu príslušný súd
SR podla ustanovení civi]ného sporového poriadku.
13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú sp6sobiié na právne úkony v celom rozsahu, zm1uvné prejavy sú
dostatočne určité a zrozumitelné, zm1uvná volnos ť nie je obmedzená, ďalej že táto zm1uva vyjadruje
ich slobodnú a vážnu v61u, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok
asvoJ suhlas s ;ej obsahom potvrdzu;u svo;imi vlastnorucnymt podpismi.

V Bratislave ,dňa: 21.6.2017

konate ľ

V Nitre,

..........

riaditeľ
Divadla Aadreja Bagara

PRÍLOHA Č. i

Podrobná cenová kalkulácia diela: » Rekonštrukcia hydraulickej stanice a sejfu dekorácií

Ponuka

EUROFUID

.

Č ísio:

I-YDRAU(K

Dodávate ľ :

17111954

Ext. č . dopytu:
Stranal./2

28203

Č.

Odberatel

EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Prevádzka:
Závodná 3/E

Sidlo:

821 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Svätoplukovo nám.4

95053

I č O:

31368476

l Č OPH:

SK2020353159

TEL:

+421 2 49102260

Dlč :

2020353159

FAX:

+421 244259082

Nitra
Slovensko

Zápis v OR SR Okr. sud Brailslava l. oddiel: Sro, vložka Č , 6645/B

Banka:

Tatrabanka a.s. SK

t

Ú čet:
IBAN:

BIC/SWIFT: TATRSKBX

15.06.2017

tum vystavenia:

Forma úhrady:

Platobný príkaz

Platnosť do:

13.09.2017

Spásob dopravy:

I Čo:

262631003411100
SK5411000000002626310034

00164895

Dl Č : 2021246623

l Č DPH:
Príjemca:

Divadlo Andreja Bagara

v Nitre

Svätoplukovo nám.4
95053

EXW

Nltra
Slovensko

.DPH
%

Kád
p . c. Popis
položkv
I

Mnozstvc MJ

JCzaMJ
bez DPH

Celkom bez

DPH v EUR

Cenová kalkulácia diela : Rekonštrukcia hydraulickej stanice a sejfu dekorácii

1. 188269,

EH Doska viacnásobná+ventil EMI031 3 38PX3F DN06

1,00 ks

20

127,870

127,87

2. 000912

EH Ventll tlakový VS- 80-2F

1,00 ks

20

35,760

35,76

3. 035193
4. 019375

PARKER Manometer PGB.0631.250
HAWE Tlakový spina č DG 365-Y 8

1,00 ks

20

28,800

28,80

1,00 ks

20

99,830

99,83

S. 062444

Ventii modulový reduk č ný MRP-01-C-30 (DN06, 35-140 bar)

2,00 ks

20

72,500

145,00

6. 053007

Ventil modulový MTC-02-Wškrtlacl obojstranný DN06

2,00 ks

20

101,241

202,48

7. 189765

BMT-20 Meracia prlpojka 21.10.65 (EMA3 114keg)

2,00 ks

20

15,000

30,00

8. 194398

Rozvádza č DSG-01-3C2-A240-N-70 (DN06)

2,00 ks

20

97,460

194,92

9. 194398

35-100bar

Rozvádza č DSG.01-3C2-A240-N-70 (DN06)

1,00 ks

20

97,460

97,46

10. 195183

Blokod ľahčovacil7o6-043-TJ

2,00 ks

20

260,000

520,00

11. 000769
12. 062574

EH Doska viacnásobná EM207/ 2Y

DNI6
Rozvádza č DSHG-04-3C2-C1-T-A200-N1-60 (DNI6)

1,00 ks

20

369,700

369,70

2,00 ks

20

308,000

616,00

13. 062536

Rozvádza č DSG-01-3C4-A240-N1-80 (0N06)

1,00 ks

20

94,000

94,00

14. 062533

Rozvádza č DSG-01-3C3-A240-N1-80 (DN06)

2,00 ks

20

94,000

188,00

15. 062533

Rozvádza č DSG-01-3C3-A240.N1-80 (0N06)

1,00 ks

20

94,000

94,00

16. 052992

Ventil modulový MPR-02-B3 reduk č ný 0N06 10-210

2,00 ks

20

101,241

202,48

17. 193792

EH Doska modulová meracia EB 30314 - úpr. P G114

2,00 ks

20

35,000

70,00

18. 019360

HAWE Tlakový spina č DG 35-Y 8

2,00 ks

20

102,820

205,64

19. 035193

PARKER Manometer PGB.0631.250 •

2,00 ks

20

28,800

57,60

20. 051505
21. 027398

Ventil DB10-2-42/315
OMT Fiiter spätný AFR 180 FIONR max.20011min,15bar

2,00 ks
2,00 ks

20

205,000

410,00

20

113,520

227,04

22. 054022

lndikátor optický MFI CO 06

2,00 ks

20

7,260

14,52

23. 050301

Olej hydraulický HydroHM46 (HLP46) - 180k9

20

1,820

1856,40

24.

Oprava hydromotora sejfu

2,00 ks

20

2700,000

5400,00

25.

Sadahydraulickáhoskrutkovania,hadic

1,00 ks

20

2470,000

2470,00

DN06

1020,00 l

26.

Pomocný materlál, výroba konzol

1,00 ks

20

1 250,000

1250,00

27.

Servisnépráce

1,00 ks

20

4400,000

4400,00

28. 027862

OMT Filtrač ná vložka CHP42IFIOXN

34,750

139,00

PARKER Filtra č ná vložka PR3124Q

4,00 ks
2,00 ks

20

29. 032434
30. 027769

20

182,500

365,00

OMT Flitra č ná viožka CRI71FIOR

2,00 ks

20

39,250

78,50

UROFU)
F-YDRAUK

Ponuka
Č ísio:

17111954

Ext. č . dopytu:
Strana 2. 12
Základ dan€ DPH %
1999000

Súčet
Počet položiek: 30

20%

F

cel kom v EUR

Vystavil:

lng. Tibor Ježík

Telefčn:

+421 907 780 625

is

Da ň EUR]
3998,00

23 988,O)

