
Mesto Tu rzovka

Zmluva o dielo č. L6l2oL8
uzatvorená podľa 5 535 a 565 nasl' Zákona č.5].3/L991 Zb. ( obchodného zákonníka) v znení

neskorších zmien a doplnkov.

Čt. t.

Účastníci zmtuvy

1.1 objednávatel': Mesto Turzovka

Adresa sídla: Stred L78, 02354 Turzovka

štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

Vo veciach technických : lng. Ján Červeník, tel č'. o41'l42093 40, ian.cervenikĹôturzovka'sk

lČo: oogrąggĺ

Dĺč:2020553315

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK50 5600 0000 OOOO 204677002

č. ú.:0204677002/5600

Tel. kontakt :O4I/42O93 II

E-mail: msu @turzovka.sk

lnternetová adresa: www.turzovka.sk

(d'alej len''objednávateľ' )

1.2 Zhotovitel': lntersystem EU s.r.o.

Sídlo: Dukel ská 295/34, 0L4 01 Bytča

Zastúpený: lng. Márĺa Weberová

lČo: łotgstzg

DlČ:2O2327LL5L

lč opH: sK2o2327715I

Bankové spojenĺe: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK26 0900 0000 OOSO 3L71. O7O2

Tel. kontakt: 0911 766230

(d'a lej len''zhotoviteľ')



Turzovka

čl. tl.

Predmet zmluvy

2'Lzhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledku verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa

s 1t7 zákona č. 343l2ot5 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoąích zákonov
znení neskorších predpisov (d'alej len zákon) bude realizovať dodávku a zhotovenĺe dĺela
"Vybudovanĺe nového komplexu detského ihriska V meste Turzovka,, , katastrálne územie Turzovka

- mestské časti Závodie, Areál športu a oddychu Závodie. Zhotovenie diela zahŕňa dodávku tovarov,
materiálu a stavebných prác a montážnych prác vrátane osadenia a sfunkčnenia a to za podmienok
uvedených v tejto zmluve.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotovĺteľa zhotoviť dielo '' Vybudovanie nového komplexu
detského ihriska V meste Turzovka ,, v rámci realizácie projektu'' Vybudovanie nového komplexu
detského ihriska v meste Turzovka ,, podporeného z fĺnančných prostriedkov Úradu vlády SR , za
podmienok dojednaných v tejto zmluve a povinnosť objednávateľa prevziať riadne zhotovené dielo a

zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela, za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

2.3 objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatĺť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku lV. tejto
zmluvy. o priebehu a výsledku odovzdávania a preberanĺa diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v
závere ktorej objednávateľvýslovne uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením presných
dôvodov odmietnutia prebratĺa diela'

2.4 Predmet diela je daný položkovitým rozpočtom ceny diela úspešného uchádzača, ktoý tvorí
prílohu č. ]. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých dodávok a

všetkých prác, ktoré sú potrebné na rĺadne zhotovenie diela (vrátane dopravy a montáže).

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čt. llI.

Termíny a čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v účĺnnej spolupráci s objednávateľom zrealizuje predmet plnenia
dojednaný v rozsahu a obsahu bodov článku ll. tejto zmluvy a to podľa stanoveného harmonogramu
prĺ realizácii dodávky diela.

3.2 Pred poklada ný harmonogram rea lizácie diela:

a) Termín začatia realizácie : 7 dní od odovzdania staveniska

b) Termín ukončenia realĺzácie je najneskôr do lehoty: 3L.72'20I8

3.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závĺslé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa.

3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posuny termínov, ktoré bo|i spôsobené preukázatel'ne
oneskoreným spolupôsobením objed návateľa.
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Mesto Turzovka

3.5 objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo zrealĺzované podľa poloŽkovitého rozpočtu

a požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.6 Termín jednotlivých etáp zhotovenia diela môžu byť predlžené len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán a to iba v odôvodnených prípadoch, ktorými sú neprĺaznivé poveternostné
podmĺenky, kedy sa termíny predlžujú o dobu, počas ktorej zhotovitel' nemohol začať alebo
pokračovaťv prácach a úpravách, pričom platí, že termín ukončenĺa realizácie diela je do 31.12.2018.
Za nepriaznivé poveternostné podmĺenky sa považujú dni, počas ktoných prší, sneží, mrzne alebo je
intenzita rýchlosti vetra vyššia nad stanovený rámec pre výkon činnosti pre požadované stavebné
práce a hrozínebezpečenstvo škody alebo ublíženia na zdraví.

3'7 Za ukončenie etapy V zmysle stanoveného harm'onogramu podľa článku 3.2 b) je považované
rĺadne, včasné a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania montáže, ako aj odstránenie
prípadných vád diela a nedorobkov'

3.8 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnutý termín z dôvodov, ktoré nĺe sú na strane
objednávateľa, alebo ktoré nĺe sú spôsobené vyššou mocou, podľa článku 3.1. tejto zmluvy v bežnom
pracovnom čase, a tým splnĺť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, a bude plniť prostredníctvom
náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), objednávateľovi tým nevzniknú dodatočné
náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení'

3.9 Všetky náklady, ktoré vznĺknú zhotoviteľovi nedodržaním termínu uvedeného v tejto zmluve z

dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, neracionálny prísun
materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať objednávateľovĺ a sú obsĺahnuté
v celkovej cene diela.

čt. lV.

Cena predmetu plnenia

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl' ll. tejto zmluvy je stanovená na základe
výsledku verejného obstarávanĺa v súlade s ustanoveniami zákona č' t8/I996 Z. z. o cenách v znení
neskorších Predpisovavyhlášky MFsR Č'al/ĺggs Z' z', ktorou sa vykonáva zákon Č. t8/tgg6Z.z.o
cenách v znení neskorších predpisov a je určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.

4.2 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za vady vo vlastnom rozpočte tvoriacom prílohu Č. z tejto
zmluvy, spočívajúcu V tom, Že v rozpočte sú obsĺahnuté Všetky položky na úplné a riadne zhotovenie
diela.

4.3 Cena za zhotovenie diela:

27 390,00 Eur bez DPH

5 487,O0 Eur, sadzba DPH 20%

32 868,00 Eur s DPH

4.4 Zhotoviteľ je platcom DPH.
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Mesto Tu rzovka

čl. V.

Podmienky pre vykonanie diela

5'1 objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi dielo v dojednanom termíne v článku 3.2.b)

tejto zmluvy. objednávatel' je povĺnný umožniť realizáciu prác tak, aby zhotoviteľmohol začať práce

v súlade podmienkami zmluvy.

5'2 Zhotovĺteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadení alebo náradia

a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na miesto výkonu prác.

5.3 objednávateľ zodpovedá v miere, akú možno od neho spravodlivo požadovať za to, že riadny
priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5.4 Zhotoviteľzodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

5.5 Dĺelo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise
o odovzdania prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými,
nebránĺa plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného dĺela. Tieto zjavné vady a

nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenĺa' objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení
všetkých vád a nedorobkov.

5.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a

všeobecne záväznými technickýmĺ normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo
neodôvodnĺtel'ná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho častĺ. Za vadu dĺela sa vzhľadom na jeho

charakter a význam pre objednávatel'a považujú aj estetické nedostatky a poškodenĺa použĺtých
materiálov a pochybenĺa pri ich zabudovávaníspôsobujúce estetĺcké vady'

5.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah
investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenĺa. objednávateľ je
oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností
objednávateľa pri realizáciídĺela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedzĺť. V prípade
zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo
materiálov nezodpovedajúcich vzorkám, je zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už
počas realizácie diela'

5.9 Podkladom pre fakturáciu za predmet tejto zmluvy bude odovzdanĺe dĺela objednávateľovi
v zmysle harmonogramu prác. Po odovzdaní diela, to znamená po ukončení dodávky všetkých prác,

zhotoviteľ vystaví zúčtovaciu faktúru.

5.10 objednávateľ neposkytuje zálohu.

5.J.L objednávateľ zaplatí cenu za riadne zhotovené dĺelo na základe odsúhlasenej faktúry
zhotoviteľa až po podpísanípreberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Za odovzdanie diela
sa považuje deň podpisu preberacieho protokolu medzĺ objednávateľom a zhotoviteľom o tom, že
dielo nemá zjavné vady. Konštatovanie objednávateľa, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo
nemá zjavné
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Mesto Turzovka

vady resp. že sa vady neprejavilĺ, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv objednávateľa

z vád dĺela. V prípade, že na základe preberacĺeho protokolu boli spísané nedostatky, vzniká

objednávateľovi povinnosť uhradiť zúčtovaciu faktúru až po kompletnom odstránení nedostatkov zo

strany zhotoviteľa.

5.L2 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa v zmysle príslušných ustanovení

zákona č'.zz2/2o}4Z.z'odanizpridanej hodnotyvzneníneskoršíchpredpisovakoinázovprojektu:
'' Vybudovanie nového komplexu detského ihriska V meste Turzovka ,, a podpory projektu

z finančných prostriedkov Úradu vlády SR. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky

náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej opravu

alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom

doručen í objed návateľovi,

5.13 Úhrada j faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2

tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi a to v písomnej forme

poštovou prepravou alebo osobne.

5.'J'4Za zaplatenie sa považuje prĺpísanie peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

čl. Vl.

Zmluvné pokuty

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške I % z ceny diela za

každý deň omeškania plnenia predmetu zmluvy, v prípade nedodržania dohodnutého termínu

odovzdania diela zhotoviteľom aŽ do ukončenia realizácie.

6.2 objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške o,o5 %o z hodnoty

faktúry za každý deň omeškania úhrady faktúry.

6'3 V prípade, že dôjde k zrušeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ

uhradí náklady zhotoviteľa na rozpracovanom predmete plnenĺa zmluvy vo výške vzájomne

dohodnutého rozsahu'
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Čl. Vll.

Zodpovednosť za vady a záručné doby

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa technickej špecifikácie
stanovenej v rozpočte v požadovanej kvalite a prevedení a podľa podmienok zmluvy, a že počas
záručnej doby bude mať dielo vlastnostĺ dohodnuté v tejto zmluve v súlade s technickýmĺ normami,
právnymi predpismi, resp. iným právnym predpisom Slovenskej republiky v čase dodania predmetu
tejto zmluvy, inak vlastnosti obvyklé, s kvalĺtou nezníženou v žiadnom z možných krĺtérií, s výnimkou
primeraného a štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať.

7.2Záručné doby na komponenty herných prvkov začnú plynúť odo dňa prevzatia už osadeného
tovaru a to nasledovne:

- Kovové/drevené časti: 5 rokov

- Laná: 3 roky

- HDPE komponenty:4 roky

- ostatné časti herných prvkov: 2 roky

Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím.

7'3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia z tejto zmluvy v čase jeho odovzdania

objednávateľovĺ, ako aj za vady po odovzdaní dĺela, ktoré súvisia s porušením jeho zmluvných

povinností, resp. povinnostívyplývajúcich pre neho z príslušných predpisov.

7'4Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby podľa bodu 7.2 tejto
zmluvy má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré
zodpovedá zhotovĺteľ.

7.5 Pre prípad vady predmetu plnenia tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa
bezplatné odstránenie vady v dohodnutej lehote po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa.
Zhotovĺteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných dní od uplatnenia
oprávnenej reklamácĺe objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase,
najneskôr však do 7 pracovných' dní. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
V prípade, že vznĺknú vady, ktoré znemožnia alebo obmedzia užívanie diela je zhotoviteľ povinný
začať s výkonom záručnej opravy do 48 hodín od jej nahlásenia.

7.6 Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zĺstení vady a to V písomnej forme osobne do rúk zhotoviteľa alebo emailom, alebo
ju odovzdá na poštovú prepravu. Ak sa preukáže,že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo
je síce vada odstrániteľná, ale už bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať
náhradný predmet plnenia.

7 '7 Za nedostatok sa nepovažuje zmena noriem, predpisov a cĺen po dodaní dĺela.

7.8 objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady, ktoré zhotoviteľovĺ odovzdal alebo
odovzdá, sú bez vád a neporušujú najmä práva tretích osôb.
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Mesto Turzovka

čl. vlll.

osobitné dojednania

8.1 Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopÍňať len na základe obojstranne potvrdených písomných

dodatkov. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 7 dní

odporučenĺa dodatku druhej strane.

8.2 Zhotoviteľ bude prĺ plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlĺvosťou'

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

8.3 V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom,

poskytne na vyzvanie spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov, vytýčenie sietí, doplňujúcich údajov,

upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoných potreba vznikne v prĺebehu plnenia tejto zmluvy.

Toto spolupôsobenie poskytne zhotovitelbvĺ najneskôr do 7 dníod jeho vyžiadania.

8.4 Zmluva je uzavretá podpísaním obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

8.5 ZmIuvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy výpovedbu s mesačnou výpovednou lehotou,

alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia nĺektonich z podstatných ustanovení tejto zmluvy,

alebo závažného porušenĺa zmluvných ustanovení a to ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

8'6Za podstatné porušenia tejto zmluvy sa bude považovať:

8.6.1. meškanie odovzdania predmetu diela o vĺac ako 7 pracovných dní.

8.6.2. nevykonanie odstránenia nedostatkov vzniknutých na predmete diela počas jeho realizácie do

7 pracovných dníod jej doručenia zhotoviteľovi.

8.7. ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa primerane spravujú príslušnými

ustanoveniami obchodného zá konníka.
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Mesto Turzovka

čt. lx.

Záverečné ustanovenia
9.]_ Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a
zhotoviteľ dve vyhotovenia.

9.2 Predmetná zmluva nadobúda účinnosť deň po dnijej zverejnenia objednávateľom na jeho
webovom sídle, t' j. na domovskej adrese mesta . WWW.turzovka.sk.

Prílohy : 1. Rozpočet

2. Harmonogram Prác

Za objednávateľa Za zhotovĺteľa :

JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta

V Turzovke, an" ../.(.?.'.p.ť.

lng. Mária We

V Bytči, dňa

I gÚ. 1l)

bBrová, konateľka

Jh 09'ŕcl8

EU s'ĺ'o.
014 01 Bytča

271151

t;ii i.;i.].
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i'4. lnteřsystem EU s.r.o.
Estlnale No.!

Dáĺum/Date: 29.6.2018

Cenová ponuka je uvedená so zľavou.
Cena nezahŕňa odvoz zeminy.
Všetky prvky sú dodávané s certifikátom

lnters Eti
Dukels 014 01

nt-t1a)711

Contact

llo.!

DoDÁVAŤEIJ3UPPL!En! zÁKAzillx/cuaToMER:
Mesto Tuzovka

lčonno':
olě/vAT ľo.:
Tel.:

Fax:

E-mall:

lntersystem EU s.r.o.

DukeIská 295i34

014 01 Bytča

46 186 123

2023271151

91 1766230Tel.!

Fax!

E-maal:

Kontaktná oroba:
i nfo@ intersvstemeu.sk
Mgr' Gréta HÔrecká

Mgr' Gréta Hôrecká

0948 í57 885

Gena celkon bez
DPH

5 890'00 €

2 190,00 (

990,00 (

539,00 (

1 590'00 €

590'00 €

190'00 €

9 212,00 ę

6 199'00 €

27 390'00 €

5 478'oo €

32 868'00 €

Gena bez DPH

5 890'oo €

2 'ĺ90'00 €

990,00 {

539'00 €

1 590'00 €

590'00 €

190,00 €

9 212,00 ę

6 199'00 €

Cena boz DPH

DPH 2O%:

cona cElkom Y]átans DPH:

Mnotstvo

1

1

I

1

'l

1

HÍaci pruok

Viaďunkěná zostava Motý|'

Športová zostava

-Hojdačka 

Ígt'azová dvojmiostna

Hojdaěka preklápacia

Hojdaěka hniezdo

Hojdaěka na pružine

KonštÍukcia tabule bez prevádzkového poriadku

Bezpsčnostný povÍch pod Viaďunkčnú zoslavu
Motýl', Śportovú zostavu, HoidaÖku ret'azovú

dvojmiestnu, Hojdačku hniezdo- gumová dlaŽba
hr. 60mm a 50mm, zelsná farba, spodná stavba
zo štfkov v 2 frakciách so zhutnením' geotextília,

obrubnĺky, bstón na obrubnĺky

MontáŽ a kotvenis prukov, sikopové práce
betónovanie'hlbenie bezpečnostných zón,

osadenie bgtónoyých obrubníkov do betónového
lÔŽka' zhotovénie spodnej stavby v dvoch

fÍakciách so zhutnením, pokládka gUmovej
dlaźby' doprava prukov a ostatné náklady

Por čĺclo

1

2

3

4

5

6

7

9

l:U' qí] l
t:il.l

bka76358
Obdĺžnik
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Inteľsystem EU s.r.o.
Dodávka a montáždetských ĺhrísk a malei a

Mesto Turzovka
Stred 178
023 54 Turzovka
Slovenská ľepublika

Harmonogram prác

Vybudovanie nového komplexu detského ihriska v meste Turzovka

rchitektúry

vec:

zákazka:

a) Termín zač,atiarcalizácie 7 dni od odovzdania staveniska
b) Teľmín ukončenia ĺealizacie je najneskôr đo lehoty: 3t.l2.2}l8

V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt, ktoré sú v rozpoľe s technologickými
postupmi realizź.r;ie pľác je v odôvodnenom prípade možnépo vzájomnej písomnej dohode
objednávateľa a zhotoviteľa upľaviť konečný teľmín ukončenia prác.

tU s.ĺ.o.
401

)74ô

Mĺĺľia Weberová
konateľ

Intersystem EU s.r.o.
Ing. Mária Weberová
Dukelská 295/34
014 0l Bytča
e-mail: weberova@intersystemeu. sk
tel.: +421/911766230

bka76358
Obdĺžnik


