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111111111111111. ZMLUVA 0 DIELO 

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika v zneni neskorgich predpisov (cralej len „Obchod4 zikonnik"), 
zakona C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskottich predpisov, zakona e. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni 

neskorAich predpisov a d'algich suvisiacich predpisov 

tlanok I. 
Zniluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
zashipeO: 

DPH: 
bankove spojenie: 

lo Ciau (IBAN): 
e-mail adresa: 
(dalej aj „Objednavater") 

a 

Obchodne meno: 
Sidlo: 

tatutarny zastupca: 
Registracia: 
Bankove spojenie: 
C'islo LIC'tu (IBAN): 
e-mail adresa: 

EKO - podnik verejnoprospegnYch sluiieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, poveren vftonom funkcie riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima bartka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

ovps.sk  

Verime v Zabavu, s.r.o. 
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenan 
46167145 
Tomag Kyselica, konater spolo6nosti 
OR OS TrenC'in, Odd.: Sro, VI. L: 32049/R 
SOB, a.s. 

SK37 7500 0000 0040 1361 2418 
avu.sk  

(dalej aj „Zhotoviter" a spolu s Objednavaterom dalej aj „Zniluvne strany") 

uzatvarajil tato 

zmluvu o dielo 

(d'alej len ako „Zmluva"). 

elanok IL 
tvodne ustanovenia 

2.1 	Objednavater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona'6. 377/1990 Zb. 

o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s uznesenim 

2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej Zasti Bratislava - Nove Mesto, 

konaneho dna 20.12.1990, ktor5r vykonava spravu majetku Mestskej'Cash Bratislava - Nove 

Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, kto0 bol tejto mestskej Casti zvereq. 



2.2       Zhotovitel'   je   podnikateľom,   ktorý   vykonáva   svoju   podnikateľskú   činnosť   na   základe

príslušných  platných  a účinných  oprávnení  a povolení,  ktoré  získal  a bude  držat'  v súlade
s dotknutými  právnymi  predpismi,  a to  nielen  v čase  podpisu,  ale  aj  v  čase realizácie  diela

podra tejto Zmluvy až do jeho úplného dokončenia ako aj počas doby dohodnutej záruky. Ďalej
Zhotoviteľ  vyhlasuje,  že  má  plnú  spôsobilosť  na  právne  úkony  a v jeho  mene je  oprávnená
konat. osoba uvedená v hlavičke tejto Zmluvy bez obmedzenia. Zároveň Zhotovitel' vyhlasuje,
že  má  k dispozícii  všetky  potrebné  podnikateľské  a iné  oprávnenia  na  vykonanie  diela,  ku

ktorému  sa  zaviazal  touto  Zmluvou,  má  voči  štátu  a tretím  osobám  splnené  všetky  zákonné

povinnosti  (daňové,  odvodové  a pod.),  rie je v kríze a je v takej  ekonomickej,  organizačnej  a
personálnej kondícii, že je sám schopný úspešne splniť predmet tejto Zmluvy+

2.3      Táto  zmluva  o  dielo  sa  uzatvára  ako  výsledok  verejného  obstarávania  vzmysle  zákona  č.
343/2015  Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení
neskorších predpisov.

2.4      DĹďom  sa  rozumíe  ,,Dodanie  a montáž  hracích  prvkov,  3.  časť:  Reťazové  hojdačky",  prĹčom  ieho

rozsah,  technické  a úžitkové  parametre  sú  bližšie  špecifikované  v prílohe  tejto  Zmluvy,  a to

najmä,  nie  však  výlučne,   vzadaní  Objednávateľa  vprílohe  č.1   tejto  Zmluvy,   vrozsahu

špecifikovanom vo výzve na predkladanie ponúk do verejného obstarávania.

2.5      Zhotoviteľ týmto vyhlasuje,  že pred podpisom Zmluvy sa podrobne oboznámil  (i)  s miestom
realizácie   diela,   a to   najmä,   nie  však   výlučne,   osobnou   obhliadkou,   vrátane   predloženej

dokumentácie, vrátane Zadania Objednávateľa v zmysle Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, resp. výzvy
na  predkladanie  ponúk  a (ii)  s  obsahom  plnenia,  ktoré  sa  od  neho  očakáva  v  zmysle  tejto

Zmluvy  a Zhotovitel'  v tejto  súvislosti  nemá  na  Objednávatel'a  žiadne  doplňujúce  otázky  či
výhrady, na ktoré by chcel Objednávatel'a vopred (pred uzavretím tejto Zmluvy) upozomiť. To

platí osobitne k obsahu východiskovej dokumentácie, ktorá je po kontrole zo strany Zhotoviteľa
kompletná, úplná a bezchybná. Rovnako Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný zabezpečiť plnenie

tejto Zmluvy v súlade so zákonom, s touto Zmluvou, s pokynmi Objednávatel'a a podľa svojich
najlepšídi schopností a možnosti' tak, aby dielo bolo Objednávatel.ovi odovzdané riadne a včas

a bez akýchkoľvek vád a nedorobkov a toto bezchybne slúžilo vymedzenému účelu minimálne

po dobu záruky. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov vzniknutých ako dôsledok vád
Zadania  Objednávatel.a  alebo  miesta  plnenia  či  iných  vád  podkladov,  ak  Zhotoviteľ  na  ne

písomne neupozornil Objednávateľa do podpisu tejto Zmluvy.

2.6      Zhotoviteľ vyhlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto zmluvy splnené všetky daňové, odvodové
a iné  verejnoprávne  povinnosti,  nie  je  v kríze  (§  67a  Obchodného  zákonníka),  má  splnené
všetky splatné záväzky a iné povinnosti voči svojim zamestnancom a dodávatel'om, o ktorých
má vedomost' a neporušuje predpisy o zamedzení nelegálneho zamestnávaria. V prípade, ak sa

na  neho  táto  povinnosť  vzťahuje,  je  registrovaný  v príslušnom  registri  partnerov  verejného
sektora. Uvedené je Zhotovitel' povinný garantovať Objednávatel'ovi počas celej doby platnosti

tejto Zmluvy, osobitne však počas celej doby záruky.
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2.7       0bjednávateľ vyhlasuje, že má záujem na riadnj a včasnej realizácii diela podľa vymedzených

technickýdi  a úžitkových  parametrov,  vrátane jeho  odovzdania  Objednávateľovi  do  užívania
bez akýchkol'vek vád a nedorobkov.

2.8      Účelom  tejto  Zmluvy  je  riadne  a včasné   vykonanie  diela  podľa  tejto  Zmluvy  a  pokynov

Objednávatel.a   a jeho   včasné   a riadne   odovzdanie   Objednávateľovi   bez   akýchkoľvek  vád

a nedorobkov, vrátane poskytnutia záruky.

2.9       Zhotovitel' týmto vyhlasuje, že je v súvislosti s realizáciou diela poistený pre prípad spôsobenia

škody  na  diele,  na  majetku  Objednávateľa  a/alebo  na  majetku,  resp.  zdraví tretích  osôb,  a to
minimálne vo výške pät.násobku ceny diela s DPH na jednu poistnú udalosť. Potvrdenie tejto
skutočnosti   preukazuje   Zhotovitel'  potvrdením   o uzavretom   poistení   v prílohe   č.   4   tejto
Zmluvy.   Zhotoviteľ  je  povinný  toto  poistenie  udržiavať  počas   celej   doby  účinnosti  tejto
Zmluvy.

2.10    Účelom  tejto  Zmluvy je  zabezpečenie  dodávky  a montáže  diela  pre  Objednávateľa  v súlade
s jeho  špecifickými  požiadavkami  vymedzenými  v podkladoch  tejto  Zmluvy  a vymienených
Objednávateľom   v procese   realizácie.   Objednávateľ   upozorňuje   Zhotoviteľa,   že   dielo   je

súčasťou  (i)  detského ihriska  v areáli  prírodného jazera  Kuchajda  v Bratislave  a (ii)  detského
ihriska Piešťanská ul. v Bratislave,  ktoré sú prístupné širokej verejnosti a aj v budúcnosti majú

byt' využívané na rovnaký účel. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred zaslaru'm svojej cenovej ponuky
a prihlásením  sa  do  verejného  obstarávania  sa  podrobne  oboznámil  s uvedeným účelom  a je

pripravený, schopný ako aj ochotný plnenie požadované Objednávateľom pre neho podľa tejto
Zmluvy zabezpečiť v plnom rozsahu.

Článok 111.

Predmet Zmluvy

3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  záväzok  Zhotoviteľa  vykonat'  v prospech  Objednávateľa  všetky
úkony nevyhnutné  k riadnej  a včasnej  realizácii  diela,  ktoré  pozostáva  z dodávky  a montáže
štyroch (4) hracích prvkov - dvojmiestnych ret'azových hojdačiek s jedným klasickým a jedným
detským   sedadlom   podľa   zadania   a vizualizácie   Objednávatel'a,   vrátane  jeho   odovzdania
Objednávateľovi bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, a to bez ohl'adu na to, či sú v tejto Zmluve
alebo jej prflohách priamo uvedené, a to najmä ak sú spojené s realizáciou diela alebo ich výkon

je vo vzt'ahu  k charakteru  diela  obvyklý.  Súčasťou  dodania je  aj  montáž  gumenej  dopadovej
plochy  vrátane  prípravy  plochy  na  uloženie  gumovej  dopadovej  plochy,  t.  j.  štrkové  lôžko
vrátane výkopu a odvozu vykopanej zeminy a parkových obrubni'kov, vrátanie ich osadenia do
betónového lôžka, a to pre každý jeden hrací prvok samostatne.   Súčasťou dodania je teda aj
dodávka a montáž štyroch (4) kusov gumených dopadoch plôch. Cena takýchto prác a dodávok

je  zahmutá  v cene  diela  a Zhotoviter nemá  nárok  na  úhradu  dodatočných  nákladov  ani  na
zmenu dojednaných termínov realizácie diela.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby spĺňalo všetky podmienky, ktoré sú naň kladené

v sú]ade s aktuálne platnými a účinnými technickými normami pre daný typ výkonov (najmä,
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nie  však  výlučne  Slovenské  technické  normy  a príslušné  technické  normy  Európskej  únie,

vrátane  garancie  ochrany  osobných  údajov  dotknutých  osôb),  a to  s ohľadom  na  zamýšl'ané

využitie  diela, ako aj v súlade s prípadnými rozhodnutiami orgánov štátnej správy a územnej

samosprávy viažucich sa k dielu alebo dotýkajúcich sa diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť túto

Zmluvu a vykonat. dielo s dôrazom na najaktuálnejší stav techniky a najnovšie poznatky v tejto

oblasti,   zodpovedne,   s najvyššou   možnou   mierou   starostlivosti   a hospodárnosti,   s cíel'om

dosiahnuť maximálnu funkčnost' a trvácnosť diela.

3.3.     Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa riadne a včas dielo

v rozsahu, ako je toto špecifikované touto Zmluvou, za čo sa mu Objednávatel' zaväzuje uhradiť

dohodnutú odplatu za predpokladu jeho riadnej a včasnej realizácie a následného odovzdania
Objednávateľovi vo funkčnom  stave bez  akýchkol'vek vád  a nedorobkov.  Zmluvné  strany sa
dohodli  na  tom,  že  súčasťou  prevzatého  záväzku  Zhotoviteľa  je  aj  záruka  za  akosť  diela

azáruka    za    funkčnosť   diela   vrozsahu   minimálne   60   mesiacov    po    odovzdani'   diela
Objednávateľovi,  resp.  po  odstránení  všetkých  vád  a nedorobkov  uvedených  v preberacom

protokole (za predpokladu, že sa Objednávatel' rozhodne dielo prevziat' napriek výskytu vád
a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu).

3.4       Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  plnenie  podľa  tejto  Zmluvy  pre  Objednávateľa  vykonať  osobne  vo

vlastnom mene,  na vlastnú  zodpovednosť, na vlastné náklady a s najvyššou možnou  mierou
odbomej starostlivosti. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť všetky potrebné

povolenia  a oprávnenia  na  poskytnutie  tohto  plnenia  a vyhlasuje,  že  týmito  oprávneniami
a povoleniami ku  dňu  uzavretia  tejto Zmluvy disponuje a bude disponovať počas  celej  doby
trvania tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa  dohodli na  tom,  že Zhotoviteľ je povinný predložit.

Objednávateľovi   vo   vzťahu   k dielu   všetky   nevyhnutné   atestácie,   povolenia,   rozhodnutia

o zhode či inú technickú a právnu dokumentáciu o spôsobilosti diela k použitiu na zamýšraný
účel,  vrátane  príslušných  licencií,  pokiaľ Zhotoviteľ nie je  autorom  dokumentácie,  inak nie je

možné dielo považovať za pripravené na prevzatie.

3.5      Na splnenie účelu tejto zmluvy si zmluvné strany poskytnú svoju plnú súčinnosť, ktorá bude
nevyhnutne   potrebná   na  jej   splnenie,   a to   aj   prostredníctvom   elektronickej   komunikácie
s využitím e-mailových adries v hlavičke tejto Zmluvy.

3.6      V prípade,  že  sa  na  poskytnutie  plnenia  zo  strany  Zhotoviteľa  bude  vyžadovať  súčinnosť
Objednávateľa, je Zhotoviteľ povimý na takúto súčinnosť Objednávateľa písomne vyzvať, a to
v dostatočnom časovom predstihu pred požadovaným poskytnutím súčinnosti, najmenq však

pät' (5) pracovných dní vopred, v opačnom prípade sa má za to, že súčinnosť od Zhotoviteľa sa
nevyžaduje. Za nevyhnutnú súčinnosť na strane Zhotoviteľa sa považuje len také konanie, ktoré
si   nemôže   zabezpečiť   sám   Zhotovitel'  ani   pri   vynaložení   dodatočných   nákladov   a času

potrebných/potrebného   na    zabezpečenie   takéhoto    konania.    Na    žiadosť   o   poskytnutie
súčinnosti,  ktorá nebola doručená  Objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom,  resp.
ak sa jedná o žiadost' na poskytnutie súčinnosti, ktori si môže Zhotoviteľ obstarat. aj samostatne

(bez ohl'adu na zabezpečenie tretími osobami, náklady a čas potrebný na zabezpečenie takejto
súčinnosti),  sa neprihliada  a Zhotoviteľ sa  nemôže  dovolávat' nárokov  z titulu  neposkytnutia

súčinnosti.



3.7 Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotovitel' je  povimý  si  zabezpečiť vo  vlastnej  réžii

všetky prístroje, nástroje a zaríadenia, ktoré bude potrebovať pri obhliadke, návrhu a realizácii

diela, vrátane všetkýdi nákladov na zabezpečenie si prístupu k miestu realizácie diela.

3.8      Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   tom,   že   súčasťou   plnenia   podl'a   tejto   Zmluvy   je   aj
odskúšarie/obhliadka  funkčnosti  diela  za  prítomnosti  Objednávatel.a,  a to  pred  plánovaným
odovzdaním    diela    Objednávateľovi.    Zápis    z odskúšania/obhliadky,    podpísaný    oboma

Zmluvnými stranami, sa stane súčasťou odovzdávacieho protokolu ako jeho príloha.

Článok IV.
Miesto a čag plnenia

4.1       Miestom realizácie diela je:

a.      detské ihrisko v areáli prírodného jazera Kuchajda v Bratislave, na ktoré budú dodané tri

(3) kusy hracích prvkov s gumenou dopadovou plochou,
b.    detské  ihrisko  Piešťanská  ul.  v Bratislave,  na  ktoré  bude  dodaný  jeden  (1)  hrací  prvok

s gumenou dopadovou plochou,

prípadne iné miesto podl.a výslovných pokynov Objednávateľa.

4.2      Zhotoviteľ  vyhlasuje  a potvrdzuje,   že  sa  pred  podpisom  tejto  Zmluvy  dostatočne  osobne
oboznámil  smiestom  plnenia  anie  sú  mu  známe  žiadne  prekážky,  ktoré  by  mu  bránili
v riadnom a včasnom plnení si povinností v zmysle tejto Zmluvy.

4.3      Zhotovitel' sa nemôže dodatočne dovolávať nárokov z dôvodov, ktoré mal a/alebo mohol zistiť

pri   obhliadke  miesta   plnenia   alebo   ktoré  mal   a mohol   zistiť  pred   poskytnutím   plnenia.
Zhotoviteľ  zodpovedá  za  dennú  čistotu  a poriadok  v mieste  plneria  a  na  vlastné  náklady
odstráni   okamžite  všetok  odpad,   ktorý  je  výsledkom  jeho  činnosti.  V prípade,   že  odpad
z miesta plnenia alebo znečistenie nebude odstránené, je Objednávateľ oprávnený odstrániť ho

prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotovitel.a bez ohľadu na cenu za takúto činnost'. Ak
ju Zhotovitel. uviedol vo svojej cenovej ponuke, zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty
vyplývajúcej   z cenovej   ponuky.   Objednávateľovi   vzniká   zároveň   nárok   na   koordinačnú

prirážku  10% z takto vynaložených nákladov,  a to zo sumy vrátane dane z pridanj hodnoty.
Za účelom úhrady takto vzniknutých nákladov vrátane koordinačnej prirážky, je Objednávateľ

oprávnený použiť zádržné (ak sa uplatňuje).

4.4      0krem prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve sa zhotovitel' nemôže po objednávateľovi
domáhat'  nároku  na  predĺženie  termínu  na  poskytnutie  plnenia  a/alebo  zvýšenia  ceny  za

poskytnutie plnenia.



4.5       0bjednávateľ  je  oprávnený  kedykoľvek  vykonať  kontrolu,  či  Zhotovitel'  poskytuje  plnenie
riadne a včas.  V prípade,  ak Objednávatel' zistí,  že Zhotovitel' neplní svoje povinnosti riadne
avčas,  je  oprávnený  ho  vyzvat'  na  zjednanie  nápravy  vdodatočne  mu   za   tým  účelom

poskytnutej  lehote,  nie  dlhšej  ako tri  (3)  pracovné  dni,  pokiaľ sa  Zmluvné strany nedohodnú
inak. Pokiaľ v ustanovenej  lehote nezjedná Zhotoviteľ nápravu, je Objednávateľ oprávnený od

tejto Zmluvy odstúpiť a pre vzájomné usporiadanie nárokov platí, že všetky činnosti do času
takéhoto   odstúpenia   od   Zmluvy   vykonal   Zhotoviteľ   bez   nároku   na   odplatu.   Pokiaľ
Objednávateľ  od  Zmluvy  neodstúpi  je  po  mámom  uplynutí  lehoty  na  nápravu  oprávnený
zabezpečiť dodarie plnenia podľa tejto Zmluvy sám alebo prostredníctvom tretích osôb, a to na
náklady   Zhotoviteľa   vrátane   koordinačnej   prirážky   vo   výške   20   °/o   takto   vynaložených

nákladov vrátane DPH.

4.6      Zhotovitel' je povinný realizovať dielo do 35 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

Článok v.
08tatné doj ednania

5.1      Zhotoviteľ  poskytne  plnenie  osobne  na  vlastné  náklady  a  zodpovednosť,  prostredníctvom
vlastnej  techniky,  s odbornou  starostlivosťou  a  na najvyššej  profesionálnq. úrovni.  Akékoľvek

konkrétne  požiadavky  Objednávateľa  na  činnosť  Zhotoviteľa  sú  pre  Zhotovitel'a  záväzné.
Plnenia poskytované na základe tq.to Zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa považujú za poskytnuté
len vtedy, ak boli poskytnuté riadne a včas.

5.2      Zhotoviteľ rie je oprávnený poveriť poskytnutím plnenia tretiu  osobu bez predchádzajúceho

písomného   súhlasu   Objednávateľa.   Za   porušenie   povinností   zo   strany   týchto   subjektov
zodpovedá  Zhotoviter  ako  keby  danú  povinnosť  porušil  on  sám.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje

nevyužiť na poskytnutie plnenia osoby, ktorých využitím by dochádzalo k porušovaniu alebo

mohlo  dôjsť  k porušovaniu  predpisov  o nelegálnej  práci  a/alebo  nelegálnom  zamestnávaní.

V prípade,  že Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákazu nelegálnej  práce

a/alebo  nelegálneho  zamestnávania,  je  Objednávateľ  oprávnený  od  tejto  Zmluvy  odstúpiť
azhotoviteľ  je  povinný  mu  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  vo  výške  10  %  zceny  diela  sDPH.

Vprípade,     ak     bude     Objednávateľovi     v dôsledku     porušenia     uvedených     povinností

Zhotoviteľom  uložená  príslušnými  orgánmi  akákoľvek  sankcia,  zaväzuje  sa  ju  Zhotoviteľ

uhradiť  v plnom  rozsahu  za  Objednávateľa.  Ak  tak  neurobí,  Objednávateľovi  vzniká  voči
Zhotoviteľovi nárok na jej náhradu v celom rozsahu.

5.3      V prípade,  ak  Objednávateľ  poskytne  Zhotoviteľovi  za  účelom  realizácie  diela  prostriedky

a pomôcky  vo  vlastníctve  Objednávateľa,  j.e  Zhotovitel'  povinný  riadne  s nimi  hospodáriť  a

chrániť ich pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Za vec prevzatú od Objednávateľa
za  účelom poskytovania  plnenia  podľa  tejto Zmluvy  zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovatel',

pričom  jeho  odmena  je   zahrnutá   vodmene   dohodnutej   podľa   tjto  Zmluvy.   Oprevzatí
a odovzdaní takjto veci sa spíše protokol.



5.4 Zhotoviteľovi sú oprávnené zadávať pokyny nasledovné osoby, ktorých pokyny je Zhotoviteľ

povinný rešpektovať:

JUDr. Daniel Hulín, poverený výkonom funkcie riaditeľa
Helena Štepianska, vedúca strediska DI, areálu Kuchajda a údržby

5.5      Zhotoviteľ je  povinný  splniť pokyn  aj  inej  osoby,  ako  vymedzenej  v tejto  Zmluve,  pokiaľ tak

osoba zadávajúca pokyn robí s vedomím osoby oprávnenej na zadávanie pokynov, resp. pokiar
takýto   pokyn   tretej   osoby   smeruje   k naplneniu   záujmu   sledovaného   Objednávatel'om.
Nerešpektovanie pokynov sa považuje za závažné porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa

od tejto Zmluvy odstúpiť.

5.6      Zhotoviteľ bude realizovať dielo pre objednávateľa vo vlastnom mene a v súlade so všeobecne

záväzným  právnymi  predpismi,  STN,  technickými  normami  Európskej  únie  a prípadne  ISO
normami  platnými  a aplikovanými  na  druh  činnosti  vymedzený  touto  Zmluvou,  záujmami
a ústnymi   alebo   písomnými   požiadavkami   Objednávateľa,   a to   najmä   tak,   aby   nedošlo
k poškodeniu dobrého mena a povesti Objednávatel'a, ani ku vzniku akejkoľvek inej škody. Na

nevhodné pokyny zo strany Objednávateľa je Zhotovitel' povinný Objednávateľa bezodkladne

písomne upozomit..  V opačnom prípade sa nemôže dovolávat' nevhodnosti takéhoto pokynu.
Nevhodný pokyn je oprávnený Zhotoviteľ vykonať, len ak Objednávateľ na tom písomne trvá

po tom, ako bol na nevhodnost' pokynu a dôvody nevhodnosti osobitne písomne upozomený.

5.7      Zhotoviter  zabezpečí  vykonávanie  plnenia  predmetu  tejto  Zmluvy  len  fyzickými  osobami
spotrebnou   odbornou   spôsobilost'ou.   Zhotoviteľ   sa   zaväzuje,   že   pri   výkone   prác   pre
Objednávateľa,  ktoré  sú  predmetom  tejto  Zmluvy  bude  dodržiavať  zákon  č.  124/2006  Z.  z.
o bezpečnosti  a ochrane  zdravia  pri  práci  v  znení  neskorších  predpisov  a  jeho  príslušné

vykonávacie predpisy súvisiace s činnosťami, uvedenými v predmete zmluvy, ďalej zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení vykonávacej vyhlášky č.  121/2002 Z. z. v znení

neskorších predpisov  a  ďalšie  zásady  pre bezpečnosť  prevádzky  a protipožiarnu  bezpečnost..

Zamestnanci Zhotoviteľa  a/alebo osoby v zmluvnom  vzťahu  so Zhotovitel'om,  ktoré sa  budú

pohybovať v mieste  plnenia  za  účelom  realizovania  predmetu  tejto Zmluvy,  budú  zo  strany
Zhotovitel.a poučení v zmysle citovaných právnych  predpisov  tohto bodu  a zároveň aj  iných

predpisov vzt'ahujúcich a súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy (najmä, nie však
výlučne ohl'adom ochrany osobných údajov). Za poučenie použitých osôb v zmysle príslušných

predpisov zodpovedá Zhotoviteľ aj v prípade, ak sa preukáže, že si túto povinnosť nesplnil, a to
bez ohl.adu na jeho právny vzťah k použit)h osobám. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu
aj za bezpečnost' a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, resp. tretích osôb,  použitých pri

plnení tejto Zmluvy. Za tým účelom je povinný Zhotoviteľ takéto osoby vybaviť potrebnými
bezpečnostnými a ochrannými pomôckami.

5.8      Vzhľadom  na  to,  že  miesto,  na  ktorom  sa  predmet  tejto  Zmluvy  bude  realizovať môže byť
verejne prístupné,  Zhotovitel' ďalj  zodpovedá za to,  aby dostatočne zabezpečil priestor,  kde
bude vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy z hl'adiska BOZP a PO. Rovnako
tak je povinný vytvoriť podmienky na to, aby pri jeho činnostiach podl'a tejto Zmluvy nedošlo

ani len k ohiozeniu majetku, zdravia či života Objednávatel'a alebo akýchkoľvek tretích osôb.
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5.9 Zhotoviteľ   je   povinný   pri   vykonávaní   zmluvne   dohodnutých   činností   dodržať   všetky

podmienky stanovené verejn)h obstarávaním.

5.10    Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  pri  výkone  prác  pre  Objednávateľa,  ktoré  sú  predmetom  tejto

Zmluvy  bude  dodržiavať  zákon  č.  377/2004  Z.  z.  o  ochrane  nefajčiarov  v  zneni'  neskorších

predpisov.

5.11    Zhotoviteľ je taktiež povinný:

-  dodržiavať,   zachovávať  a   rešpektovať  okrem   všeobecne  záväzných  právnych  predpisov

Slovenskej republiky, prevádzkový poriadok ihrísk Mestskej  časti Bratislava - Nové Mesto,

prevádzkový poriadok areálu Kuchajda, pripadne všetky ďalšie jemu známe intemé predpisy
Objednávateľa,   pričom   Zhotovitel'   potvrdzuje,   že   sa   so   všetkými   takýmito   intemými

predpismi riadne oboznámil ešte pred podpisom tejto Zmluvy;
-  postupovať tak, aby nedošlo k žiadnej škode na zdraví Objednávatel'a alebo tretích osôb.

5.12    Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré

sa  dozvedel  v súvislosti  s  plnením  podľa  tejto  Zmluvy  a  ku  ktorým  zi'skal  prístup  v rámci

plnenia tejto Zmluvy, vrátane informácií o Objednávatel.ovi a jeho zmluvných partneroch. Tieto
sa  zaväzuje  nesprístupniť  tretím  osobám,  nevyužit'  ich  pre  seba  ani  pre  tretie  osoby  ani
neumožnit'  ich  využitie/zneužitie  treti'mi  osobami.  Záväzok  mlčanlivosti  sa  pre  Zhotovitel'a
vzťahuje   aj   na   dobu   po  zániku   platnosti   aúčinnosti   tejto  Zmluvy.   Vprípade   porušenia

povinnosti  Zhotoviteľa  zachovávať mlčanlivosť,  vzniká  Objednávatel.ovi  nárok  na  zaplatenie
zmluvnej  pokuty  vo  výške  500,-€  a to  za  každý  jednotli`ý  prípad  porušenia.  Zároveň  je

Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

5.13    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela a zároveň za
funkčnosť  diela  v nadväznosti  na  jeho  realizáciu,  a to  v rozsahu  minimálne  šest'desiat  (60)

mesiacov   odo   dňa   protokolámeho   odovzdania   diela   Objednávateľa   resp.   po   odstránení
všetkých   vád   a nedorobkov   uvedených   v preberacom   protokole   (za   predpokladu,   že   sa

Objednávateľ  rozhodne  dielo  prevziať napriek  výskytu  vád  a nedorobkov  nebrániacim  jeho

užívaniu).

5.14    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotovitel' je povinný nastúpiť k riešeniu reklamácie do

24 hodín od momentu jej odoslania Objednávateľom, pričom musí podať Objednávateľovi do 48

hodín od momentu začatia  riešenia  reklamácie písomné  oznámenie o predpokladanej  príčine

vady,      možnostiach     jej     odstránenia, rovnako     predpokladanom     čase     od§traňovania
a predpokladanej  súčinnosti  vyžadovanej  od  Objednávateľa.  Zhotoviteľ je  povinný  odstrániť
reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní, ak sa
Zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak Zhotoviteľ nedodrží
akúkoľvek zo  stanovených  lehôt odstraňovania  vád,  Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť si

odstránenie   vady  aj   prostredníctvom  tretích  osôb,   a to  na   náklady  Zhotovitel'a,   vrátane
koordinačnej prirážky 20 % z ceny takto vynaložených nákladov vrátane DPH.
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5.15    Naviac práce je Zhotoviteľ oprávnený vykonat' len na podklade písomného dodatku k Zmluve

podpísaného oboma  Zmluvnými stranami.  Požiadavku na  naviac práce alebo zmenu  kvality
diela   predloží   Objednávatel'   Zhotovitel'ovi   písomne   a/alebo   prostredníctvom   emailu,   na

podklade  čoho  Zhotoviter  do  troch   (3)   dni'  vyhotoví   a objednávateľovi   odovzdá   cenovú

ponuku  s dopadom  na  celkový  termín  realizácie  diela.  V prípade  dohody  o cene  a termíne
uzavrú   Zmluvné   §trany   dodatok   kzmluve.   Vprípade,   že   v dodatku   kzmluve   nebude
vyriešená otázka  zmeny  termínu  odovzdania  diela,  má  sa  za  to,  že termín odovzdania  diela

ostáva  nezmenený.  Skutočnosť,  že  sa  Objednávateľ a  Zhotovitel' nemôžu  dohodnúť na  cene
naviac  prác  a  výkonov,  neoprávňuje  Zhotovitel.a  spomaliť  práce,  alebo  odoprieť  žiadané
výkony. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná naviac práce v rozpore s vyššie uvedeným, nárok na

ich zaplatenie mu nevzniká a má sa za to, že cena za ich vykonanie je už zahmutá v cene diela.
V prípade,  že  Objednávateľ vyzve Zhotovitel.a  na  ich  odstránenie,  je  Zhotoviteľ  povinný  ich
bezodplatne odstránit'.

5.16    0bjednávateľ  je   oprávnený   bez   ohľadu   na   štádium   rozostavanosti/rozpracovanosti   diela

odobrať Zhotovitel'ovi časť diela alebo celé dielo v prípade, že je z postupu prác Zhotoviteľa na

diele, finančného alebo skutkového stavu zrjmé, že Zhotoviteľ nebude schopný dielo zhotoviť
riadne  a včas.  V takom  prípade  je  Objednávateľ  oprávnený  zadať  zhotovenie  diela   alebo
odobratej   časti   tretej   osobe,   pričom   sa   Zhotoviteľ   zaväzuje   znášať   škodu,   ktorá   tým

Objednávateľovi vzrikne. Za škodu sa okrem iného, pre odstránenie pochybnosti považuje aj
rozdiel medzi cenou diela alebo časti podľa zmluvy o dielo uzavretej so Zhotoviteľom a cenou

diela  dohodnutou  s novo určeným zhotoviteľom,  a to bez ohl.adu na výšku  ceny dohodnutej
s novo  určeným  zhotoviteľom.   Objednávateľ  má   v takom  prípade  aj  nárok  na  zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny odobratého diela alebo jeho časti vrátane DPH. Tým nie

je dotknutý nárok Objednávatel'a na náhradu škody v celom rozsahu.

5.17    Ak  bude  predmetom  diela,  resp.  výsledkom  činnosti  Zhotoviteľa  akákoľvek  dokumentácia

a táto bude predmetom  autorskoprávnej  ochrany  v zmysle  príslušnej  legislatívy,  zaväzuje  sa
Zhotovitel' zabezpečiť, že od okamihu jej odovzdania Objednávatel'ovi, bude oprávnený s ňou
nakladať    akýmkoľvek    spôsobom,     ataktiež    bude    oprávnený    udeliť    Objednávateľovi

(sub)licenciu   na  jej   neobmedzené  využitie   a/alebo   ďalšie   spracovanie.   Vyššie   uvedené  je
Zhotoviteľ   povinný   Objednávateľovi   kedykoľvek   na   požiadanie   bezodkladne   preukázat'.

Zhotoviteľ   týmto   zároveň   udeľuje   Objednávatel.ovi,   s účinnost'ou   odovzdania   akejkoľvek

dokumentácie  Zhotoviteľa  Objednávatel.oví,  súhlas  na jej  použitie a spracovanie  akýmkoľvek

spôsobom.  Zhotoviteľ  udeľuje  túto  licenciu  ako  výhradnú  a  neobmedzenú.  Objednávateľ  je

oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie dokumentácie Zhotovitel'a v rozsahu udelenej
licencie  v zmysle  uvedeného.  Objednávateľ je  tiež  oprávnený  licenciu  zmluvou  postúpit'  na

tretiu osobu. Odmena za takúto licenciu, resp. za súhlas k udeleniu sublicencie, je už zahmutá
v cene  diela.  Zároveň sa zmluvné strany  dohodli na tom,  že Objednávateľ nie je povinný za
účelom udržania licencie túto využívať.

5.18    V prípade,  že sa na Zhotoviteľa vzťahuje povinnost' registrácie v regístri  partnerov  verejného
sektora  v zmysle  zákona  č.  315/2016  Z.z.  o registri  partnerov  verjného  sektora  a o zmene

a doplnenĺ niektorých zákonov (ďalej aj ,,ZRPVS``), Zhotoviteľ vyhlasuje, že si pred podpisom
tejto  Zmluvy  splnil  povinnosť  registrácie  do  registra  partnerov  verejného  sektora  v zmysle
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ZRPVS,   čo  preukazuje  výpisom  z tohto  registra  vprílohe  č.   6  tejto  Zmluvy.   Ak  sa   toto
vyhlásenie  ukáže  ako  nepravdivé  alebo  sa  takýmto  stane  v priebehu  trvania  tejto  Zmluvy,
vzniká  Objednávateľovi  nárok  na  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  10  %  z ceny  diela

vrátane DPH. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tjto zmluvy, resp. objednávateľ nie

je v omeškaní s poskytovaním plnenia podľa tejto zmluvy v prípadoch,  keď je tak oprávnený
urobiť v zmysle ZRPVS.

V prípade,  že povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS sa
vzťahuje  aj  na  subdodávatel.ov  Zhotoviteľa,  je  Zhotoviteľ  povinný  zabezpečiť,  aby  boli  tieto

subjekty   vuvedenom   registri   zapísané   už   pred   vstupom   do   zmluvného   vzt'ahu   so
Zhotovitel'om   atento   zápis   trval   minimálne   počas   trvania   ich   zmluvného   vzťahu   so
Zhotoviteľom, inak vzniká Objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10

% z ceny diela vrátane DPH.

5.19    Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a/alebo montážny denník v súlade s ust. § 46d zákona č.
50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov v znení jeho vykonávacích predpisov.

Zhotoviteľ je  povinný  viesť  stavebný/montážny  denník  odo  dňa  prevzatia  miesta  realizácie
diela. Vedenie stavebného/montážneho dennika sa končí dňom odovzdania a prevzatia  diela.
Stavebný/montážny  denník  uchová  Zhotoviteľ  najmenq.  do  uplynutia  lehoty  na  uplatnenie

práv zo zodpovednosti za vady diela/záruky, podl'a toho, čo uplynie neskôr. Denné záznamy
do  stavebného/montážneho  dennika  zapisuje  oprávnený  pracovník  Zhotoviteľa  a zástupca
Objednávateľa.     Zodpovedný    zástupca     Zhotoviteľa    je    povinný    predložiť    zástupcovi

Objednávateľa  denný  záznam  najneskôr  nasledujúci  deň  na  podpis,  ak  sa  Zmluvné  strany
nedohodnú  inak.  Zástupca  Objednávateľa  v stavebnom/montážnom  denniku  vyznačí  svoj
súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu.
Zápisy  do  stavebného/montážneho  dennika,  ako  aj jeho  kontrolu  môžu  vykonávať ďald  iba
osoby   na   to   určené   osobitným   poverením   Zmluvných   strán   aorgánmi   štátnej   správy.
Objednávateľ má právo kedykorvek nahliadať do stavebného/montážneho dennika a robiť doň
zápisy.

Minimálnym obsahom stavebného/montážneho denníka bude:
a/ dátum'
b/ počasie,

c/ počet prítomných zamestnancov Zhotoviteľa,
d/ popis prác,
e/ mimoriadne udalosti,
f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu,

g/ oznámenie o odstránení nedostatkov zistených Objednávateľom,
h/ oznámenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie, ak sa Zmluvné strany nedohodli na
osobitnej písomnej výzve.

Zápisy v stavebnom/montážnom denníku rie sú spôsobilé zmeniť obsah zmluvou dojednaných

práv a povinností Zmluvných strán.  Zmluvné strany však majú právo navrhnút' a odsúhlasiť
cestou stavebného (montážneho) denníka zmeny, ktoré umožnia urýchlit' montáž, resp. skrátiť
termín ukončenia dieLa.
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Článok vl.
Cena a odovzdanie diela

6.1

6.2

6.3

6.4

Cena za kompletné plnenie podľa tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so
zákonom    č.    18/1996    Z.z.    ocenádi   vplatnom    znení.    Cena    sa    poskytne   jednorazovo

a Zhotovitel'ovi na ňu vzniká nárok až po poskytnutí riadneho a včasného plnenia, t. j. všetkých

štyroch (4) kusov hracích prvkov - reťazových hojdačiek s gumenými dopadovými plochami,
na  základe  obojstranne  podpi'saného  odovzdávacieho  protokolu,  v ktorom  nebudú  žiadne
výhrady  voči  kvalite  zhotoveného  diela,   resp.   po  odstránení  všetkých  vád  a nedorobkov
uvedených  v preberacom   protokole   (za   predpokladu,   že  sa   Objednávateľ  rozhodne   dielo

prevziat' napriek  výskytu  vád  a nedorobkov  nebrániacim jeho  užívaniu).  Zmluvné  strany  sa
dohodli  na  tom,  že Zhotoviteľ nemá  nárok  požadovať po  Objednávatel'ovi  žiadnu  zálohu  či

preddavok, čo Zhotoviteľ berie na vedomie a nemá proti tomu žiadne výhrady či námietky.

Medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá zmluvná cena za plnenie predmetu tejto zmluvy
vo  výške  19.448,40-€  vrátane  DPH  za  vykonanie  celého  diela  vzmysle  cenovej  ponuky

Zhotoviteľa podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy (cenová ponuka Zhotoviteľa). Táto cena je konečná

(maximálna)   a   nemôže  byť  Zhotoviteľom   v žiadnom   prípade   prekročená.   V tg.to   cene sú
zahmuté    všetky    činnosti     anáklady    Zhotovitel'a     spojené    sposkytnutými     plneniami

Objednávateľovi vrátane odskúšania funkčnosti diela, vypracovania odovzdávacieho protokolu

s podrobným opisom vykonaného diela a všetkých nákladov Zhotovitel'a na činnosti podľa tejto
Zmluvy.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že pri predkladaní cenovej ponuky prihliadal na aktuálnu mieru inflácie

stavebných prác/materiálov, resp. iných vstupných produktov (pohonné hmoty, energie a pod.)

potrebných  pri  realizácii  diela  ako  aj  možnosť  ďalšieho  prípadného  zvýšenia  ich  cien,  ku
ktorému   môže   dôjsť  počas   realizácie   diela.   Zhotovitel' sa   zaväzuje   počas   realizácie   diela
nepožiadať   Objednávateľa   o navýšenie   ceny   diela   z dôvodu   zvýšenia   ceny   stavebných

prác/materiálov   a iných  vstupných   produktov,   resp.   Zhotoviteľ  berie  na   vedomie,   že  na
prípadné  navýšenie  ceny  diela,  resp.  uzatvorenie  dodatku,  ktorým  sa  navyšuje  cena  diela,
z dôvodu  zvýšenia  cien stavebných prác/materiálov  alebo  iných vstupných  produktov,  nemá

právny nárok a zaväzuje sa dielo vykonať za cenu dohodnutú v tomto ustanovení Zmluvy.

Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   tom,   že   konečná   cena   dohodnutá   podl'a   tejto   Zmluvy

(ustanovenie bodu 6.2) je cena vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty, pokiaľ je Zhotoviteľ

platiteľom dane z pridanej  hodnoty.  Zmluvné strany  sa  dohodli na  tom,  že ak  sa Zhotovitel'
stane počas  plnenia  tejto Zmluvy platiteľom  dane z pridanej hodnoty,  nebude to mat' žiadny
vplyv  na  dojednanú  cenu  diela.  Vtakom  prípade  sa  má  teda  za  to,  že  dohodnutá  cena

(ustanovenie  bodu  6.2)  je  cena  vrátane  dane  z pridanej  hodnoty.  Inými  slovami  povedané,
dohodnutá  cena  je  cena  maximálna  (t.j.  vrátane  DPH),  bez  ohľadu  na  to,  či  je  Zhotoviteľ

platitel'om dane z pridanej hodnoty, alebo sa m'm neskôr stane.

Platba   bude   vykonaná   bezhotovostným   platobným   stykom,   prostredníctvom   finančného
ústavu Objednávateľa, na základe faktúry Zhotovitel'a, ktorá musí obsahovať všetky zákonom

predpísané  náležitosti  a správne,  presné  a pravdivé  údaje.  Faktúra  bude  okrem  náležitostí
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6.5

6.6

6.7

vyžadovaných    právnymi    predpismi    obsahovať    aj    kópiu    odovzdávacieho    protokolu

podpísaného zo strany Objednávateľa, resp. ním poverenou  osobou, a to po odsúhlasení jeho
znenia  a obsahu  zo  strany  Objednávatel'a,  pričom  v protokole  nemôžu  byť  uvedené  žiadne
výhrady Objednávatel'a ku kvalite diela. Prevzatie, resp. doručenie faktúry Objednávaterovi sa
nepovažuje za prevzatie plnenia poskytovaného Zhotoviteľom. Úhrada faktúry alebo jej časti sa
nepovažuje za potvrdenie bezvadnosti plnenia poskytnutého Zhotoviteľom alebo za prevzatie
diela.  Odovzdávací  protokol,  ktorý  nebol  odsúhlasený  Objednávaterom,  nie  je  spôsobilým

podkladom pre fakturáciu.

Faktúra musí obsahovať všetky uvedené náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH

v   znení  neskorších  predpisov   a prílohu   v podobe  riadne   Objednávateľom   odsúhlaseného
a podpísaného  odovzdávacieho  protokolu.  Objednávatel'  si  vyhradzuje  právo  vrátiť  faktúru
Zhotoviteľovi na  doplnenie  alebo na  prepracovanie spolu  s uvedením  chýbajúcich náležitostí

alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti faktúry vrátenej Zhotoviteľovi na opravu a/alebo
nesprávne, neúplne či nepresne vystavenej, bez ohl'adu na to, či bola Zhotovitel'ovi vrátená na

opravu, začne plynút' až odo dňa doručenia správnej, riadnej, úplnej a presnej faktúry.

Lehota splatnosti faktúry sa dojednáva na 30 dní od jej riadneho a preukázateľného doručenia
Objednávateľovi.  Peňažný  záväzok  Objednávateľa  vyplývajúci  zo  Zmluvy  je  splnený  dňom
odpísania  príslušnej  sumy  z jeho  účtu  v  prospech  účtu  Zhotoviteľa.  Zhotoviteľ vyhlasuje,  že

bankový  účet  uvedený  v záhlaví  tejto  Zmluvy je  jeho  vlastným  bankov)h  účtom.  Zároveň
vyhlasuje, že pokiaľ dôjde k zmene platobných údajov na jeho strane, oznámi túto skutočnosť

písomne Objednávateľoví vopred s tým,  že i naďalej platí, že musí ísť o jeho vlastný bankový
účet. Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu ak Zhotovitel' bude požadovať zaplatenie na
bankový  účet,  o ktorom  existuje  pochybnost',  či  je  jeho  majitel'om  Zhotoviteľ.  V prípade,  že

Zhotoviteľ je v omeškaní  s plnením  si  svojich povinností v zmysle  tejto  Zmluvy,  predlžuje  sa

splatnost.   faktúr   o počet   dní   takéhoto   omeškania.   Úhrada   faktúry   Objednávateľom   však

neznamená, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením si svojich povinností v zmysle Zmluvy.

Zhotovitel'  je  povinný  odovzdať  Objednávateľovi  dielo  bez  akýchkoľvek  vád  a nedorobkov.

Uvedené  nemá  vplyv  na   právo  Objednávateľa   prevziať  dielo  aj  vprípade  výskytu  vád
a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela. V takom prípade sa povinnost. Zhotoviteľa vykonať

dielo považuje za  splnenú  až  dňom  odstránenia  vád  a nedorobkov  uvedených v preberacom

protokole,  pričom  ich  odstránenie  musí  byť  písomne  potvrdené  Objednávatel.om.  Protokol
o odovzdaní a prevzatí diela  musí obsahovať najmä tieto údaje:
- základné údaje o diele,

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
- zoznam odovzdaných dokladov,
- prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
- dĺžku trvania záručnej lehoty,

- termín zaškolenia poverených osôb Objednávateľa, ak je potrebné,

- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať miesto plnenia (stavenisko).

-12-



Podmienkou odovzdania a prevzatia  diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných

pri'slušnými  právnymi  predpismi,  ktoré  uskutoční  Zhotoviteľ  na  vlastné  náklady.  Protokoly
ovýsledku   skúšok,   ako   aj   všetkydoklady   potrebné   kriadnemu   užívaniu   diela   pripraví

Zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

Článok vll.
Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k dielu

7.1       Zhotoviteľ  zodpovedá   za   škodu,   ktori   spôsobí  pri   poskytovaní  plnenía   Objednávateľovi

a/alebo tretím osobám, a to v celom rozsahu. Tejto zodpovednosti sa nemôže Zhotoviteľ nijako
zbaviť. Zhotovitel' zároveň zodpovedá aj za škodu na veciach, spôsobenú ich stratou, zničem'm

alebo   poškodením,   ktoré   prevzal   od   Objednávatel'a   za   účelom   plnenia   tejto   Zmluvy.

Nebezpečenstvo  škody  na  diele  prechádza  na  Objednávateľa  až  momentom  protokolárneho

prevzatia diela Objednávateľom.

7.2      Nahrádza sa celá spôsobená ujma v peniazoch.

8.1

8.2

8.3

Článok vlll.
Doba trvania zm]uvy, odstúperie od zmluvy a gankcie

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú,  a to od nadobudnutia jej účinnosti až do uplynutia
záručnej  doby  diela.  Zhotoviteľ je  povinný  zrealizovať dielo  do  35  pracovných  dní  odo  dňa
účinnosti  tejto  Zmluvy.  Zmluvné  strany  sa  môžu  dohodnúť  na  predčasnom  ukončení  tejto
Zmluvy v písomnej forme aj pred dátumom uvedeným v prvej vete tohto odseku.

Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov, ako aj z dôvodov
uvedených v tejto Zmluve,  a  to písomne formou  doporučenej zásielky zaslanej Zhotoviteľovi
kedykoľvek po tom, čo sa o dôvode na odstúpenie dozvedel.

Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  právo  odstúpit'  od  zmluvy  vzniká  Objednávateľovi
okrem zákonných dôvodov aj v nasledovných prípadoch:
-      nepravdivosť   a/alebo   neúplnosť   vyhlásení    Zhotoviteľa    a/alebo porušenie   povinností

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,

nekvalitné poskytovanie alebo poskytnutie plnenia zo strany Zhotovitel'a,
omeškanie  s poskytnutím  plnenia  zo strany Zhotovitel'a,  vrátane nedodržania  konečného
termínu  zhotovenia  diela  a/alebo  akéhokoľvek  čiastkového  termínu  podľa  tejto  Zmluvy
alebo odsúhlaseného harmonogramu,
nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým súd uzná Zhotoviteľa alebo jeho štatutárny
orgán za vinného z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s jeho činnosťou,
Zhotoviteľ stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto Zmluvy,



-      podani'm  návrhu  na  vyhlásenie  konkurzu  na  majetok  Zhotoviteľa  alebo  vypracovania

reštrukturalizačného  posudku  alebo  vstupom  Zhotoviteľa  do  likvidácie  alebo  výmazom

Zhotoviteľa z Obchodného registra alebo v prípade j.eho zlúčenia s iným subjektom,
-      Zhotoviteľ    poverí    zhotovením    diela    alebo    jeho    časti    tretiu    osobu    bez    súhlasu

Objednávatel'a,
-      v ďalších prípadoch ustanovených touto zmluvou,  v prípade podstatného porušenia tejto

Zmluvy.

8.4      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  každá  povinnost'  Zhotovitel'a  podl'a  tejto  Zmluvy  je

podstatná.

8.5      0dstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle objednávatera odstúpit. od zmluvy je
doručený  Zhotoviteľovi,  pokiaľ  Objednávateľ  neurčí  inak.  Odstúpem'm  od  zmluvy  zanikajú

všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s účinkami ex n#ľM okrem práva na náhradu škody,
na  zaplatenie zmluvnej  pokuty a práv a povinností,  ktoré podl'a  zákona alebo ich charakteru
majú  trvať  aj  skončení  platnosti  a účinnosti  tg.to  Zmluvy  (napr.  zákaz  postúpiť pohľadávky
tretej osobe a pod.).

8.6      V prípade,  že  táto  Zmluva  zanikne  odstúpením  zo  strany  Objednávateľa,  je  Objednávateľ
oprávnený plnenie, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zabezpečiť prostredníctvom tretej osoby
na náklady Zhotovitel'a. V prípade, že takto vzriknuté náklady budú vyššie ako tie, ktoré by bol

Objednávateľ  povinný  uhradiť  Zhotovitel'ovi  na   podklade   tejto  Zmluvy,   takto  vzniknutý
rozdiel v nákladoch sa  považuje za škodu,  ktorej vznik zaviril Zhotoviteľ a ktorú je povinný

Objednávateľovi uhradiť. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde k odstúpeniu od tejto
Zmluvy  pred   tým,   ako  bude  vykonaná   skúška   funkčnosti/obhliadka   diela,   Zhotoviteľovi
nevzniká právo na žiadne plnenie, nakolko všetky náklady na činnosti do tohto času znáša sám
Zhotoviteľ vo vlastnj réžii.

8.7      V   prípade   odstúpenia   od   Zmluvy   zdôvodov   na   strane   Zhotoviteľa,   resp.   vprípade

predčasného   skončenia  Zmluvy  z akéhokol'vek  dôvodu,  je   Objednávateľ  povinný  zaplatiť
Zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu Objednávateľom prevzatých prác a dodávok materiálu a

technológií bez primeraného zisku. Zhotoviteľ je zároveň povinný v prípade, že k odstúpeniu
došlo z dôvodov na strane Zhotovitel'a, zaplatiť Objednávatel.ovi zmluvnú pokutu vo výške 5 %

z ceny diela vrátane DPH. Zhotoviteľ zároveň vráti Objednávateľovi preplatok na cene diela za
nespotrebované  dodávky  a práce,   a to  bezodkladne  na  výzvu  Objednávateľa.  Zároveň  je
Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi  škodu  a  preukázateľné  zvýšené náklady,  ktoré

mu vzniknú predĺžením lehoty realizácie diela,  spôsobené jeho odstúpením od Zmluvy, resp.
odobratím časti výkonov a následným zadani'm realizácie diela inému zhotoviteľovi, resp. jeho
doterajšou činnosťou a jej nevyhnutnou opravou.

8.8 V prípade  omeškania  s akýmkol.vek  dohodnut)h  termínom  na  poskytnutie  plnenia,  vrátane
míľnikov,  vzniká  Objednávateľovi  nárok  na  zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,5  %  z ceny  diela

vrátane DPH za každý deň omeškania so splnením záväzku Zhotoviteľa.  Zmluvné strany sa

dohodli   pre  prípad  porušenia   povinnosti  Zhotoviteľa   podľa  bodu  5.11   tejto  Zmluvy  na
Zmluvnej  pokute  vo  výške  500,-€  za  každé  jednotlivé  porušenie  tejto  povinnosti,  a to  aj



opakovane.

8.9      V prípade,  že  Zhotoviteľ  neodstráni  reklamovanú  vadu  diela,  ktorá  vznikla  počas  realizácie
diela  alebo  vznikla  počas  trvania  záručnej  doby,  vzniká  Objednávateľovi  voči  Zhotovitel.ovi
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú takúto vadu a za každý deň omeškania

sjej   odstránením.   Zároveň  je   Objednávateľ  oprávnený   takúto  vadu   odstrániť   sám   alebo

prostredníctvom  tretej  osoby  na  náklady  Zhotoviteľa,  a to  vrátane  koordinačnej  prirážky  vo
výške 20 % z takto vynaložených nákladov s DPH.

8.10    Za každé jednotlivé zistenie prítomnosti alkoholu a/alebo omamných a/alebo psychotropných
látok u zamestnanca alebo zmluvného partnera Zhotoviteľa zaplati' Zhotoviteľ Objednávateľovi

zmluvnú pokutu vo výške 100,-€. Odmietnutie podrobiť sa vykonaniu skúšky na alkohol, resp.

vyššie uvedené látky, má rovnaké dôsledky ako zistenie ich požitia.

8.11     Za  porušenie  iných  povinností  Zhotovitel.a,  na  ktoré  sa  nevzt.ahuje  zmluvná  pokuta  podľa

predchádzajúcich  ustanovení  tejto  Zmluvy,  má  Objednávatel'  právo  na  zmluvnú  pokutu  vo
výške  500,-  €,   a to  za   každé  jednotlivé  porušenie  Zmluvy,   a to  aj   opakovane.   To  neplatí

v prípade porušení predpisov na úseku BOZP alebo požiamej ochrany zo strany Zhotoviteľa

podl`a tejto Zmluvy, kedy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,-€, a to za
každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo požiamej ochrany opakovane.

8.12     Zaplatením  zmluvnej  pokuty  nie  je  dotknuté  právo  Objednávatel.a  na  náhradu  škody,  a to
v celom  rozsahu,  t.j.  aj  vo  výške  presahujúcej  výšku  zmluvnej  pokuty.  Zaplatením  zmluvnej

pokuty   nezaniká   povinnosť,   ktorej   splnenie   je   zabezpečené   zmluvnou   pokutou,   pokiaľ
Objednávateľ písomne nevyhlási, že na splneni' povínnosti ďalej netrvá.

8.13     V prípade omeškania Objednávatel'a so zaplatením riadne vyhotovenej a doručenej faktúry po
dobe jej  splatnosti  zaplatí  Objednávateľ Zhotoviterovi úroky  z  omeškania  v zákonnej  výške

podl'a  predpisov  Občianskeho  práva,  ak  Objednávateľ  predmetnú  faktúru  neuhradí  ani  na
písomnú  výzvu  po  uplynutí  dodatočnej  primeranej  lehoty  v trvaní  najmenej  štmásť  (14)
pracovných dní, ktorú mu je Zhotoviteľ povinný poskytnúť.

Článok IX.
Doručovanie

9.1  Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom
doporučenej   zásielky   na   adresu   uvedenú   vtejto   Zmluve,   ak   táto   Zmluva   neurčuje   inak.
Zhotovitel.  je   povinný   každú   zmenu   adresy   či   ostatných   kontaktných   údajov   uvedených
v hlavičke tejto Zmluvy písomne ohlásiť Objednávateľovi. V prípade, že takúto zmenu neohlási,
nie    je    Objednávater   povínný    preverovať    aktuálnu    adresu    na    doručovanie    písomností
Zhotoviteľovi a doručovanie bude prebiehat' na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zásielka
sa považuje za doručenú v deň, keď ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziať.
V prípade, že druhá zmluvná strana zásielku nepreberie, považuje sa zásielka za doručenú v tretí
deň  po  jej  odoslaní,  keď  sa  z akéhokoľvek  dôvodu  vrátila  ako  neprevzatá,  okrem  prípadu
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odmietnutia   prevzatia  zásielky,   keď  sa  považuje  za   doručenú   dňom   odmietnutia  zásielku

prevziať.  V prípade  doručovania  prostredníctvom  kuriérskej   služby  sa  zásielka  považuje  za
doručenú  dňom  jej  prevzatia  druhou  zmluvnou  stranou  alebo  dňom,  keď  ju  druhá  zmluvná
strana odmietla prevziat'.

Článok x.
Záverečné ustanovenia

10.1        Táto zmluva  nadobúda  platnost' a zaväzuje zmluvné strany  odo  dňa,  v ktorom ju  podpíšu
oprávnení zástupcovía oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto Zmluvy v ten
istý deň oboma jg zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jj platnosti sa
bude  pokladať  deň,  v ktorom  druhá  zmluvná  strana  podpíše  Zmluvu  neskôr.  Zmluva
nadobúda účinnost. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a

Občianskeho zákonníka. Zhotoviteľ berie na vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy
sa vyžaduje jej zverejnenie, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.

10.2       Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  vprípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých
splnenie  považujú   za   podstatné,   zosúladia  Zmluvu   s aktuálnym   stavom,   vo  forme  jej

písomných  dodatkov,  ktoré budú  chronologicky  či'slované.  To,  že podstatná  zmena  nastala
a v čom spoči'va, je povinná preukazovať strana,  ktorá zmenu navrhuje.  Na zmenu Zmluvy

podl'a tohto ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok. Zmluvné strany sa dohodli,
že   navýšenie   cien    stavebných   prác/materiálov,    prípadne iných   vstupných   produktov

(pohonné  hmoty,  energie  a pod.)  počas  trvania  tejto  Zmluvy  sa  nepovažuje  za  podstatnú
zmenu podmienok realizácie diela, ktorá by odôvodňovala zmenu Zmluvy.

10.3      Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účin-
nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu Zmluvy,  pokial' pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do
úvahy.

10.4      Táto zmluva sa v prípadoch neupravených v nej riadi ustanoveniami obchodného zákonníka.
Toto  ustanoveníe  sa  považuje  zároveň  aj  za   dohodu   o  volbe  práva   (slovenské  právo)
a právneho režimu (slovenský právny poriadok).

10.5      Návrh na uzavretie tejto Zmluvy bol zmluvným stranám predložený tak,  aby mali dostatok
času sa s ním zrozumitel`ne a jednoznačne oboznámiť pred jej podpisom. Ohľadom vysvetlenia

textácie,  použitých pojmov  či  ich významu  nevznáša  žiadna  zo  zmluvných  strán  na  druhú
zmluvnú  stranu  tejto  Zmluvy  žiadne  požiadavky  a otázky  a vyhlasuje,  že  v tejto  súvislosti
nemá žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tejto Zmluvy.

10.6 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je potrebné vykladať v súlade s jej účelom, pričom sa vezme
náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s ňou, vrátane správania zmluvných strán. Výklad

tejtoZmluvynesmieprotirečiťtomu,čojevjejslováchavetáchjasnéanepochybné.Žiadnazo
zmluvných strán sa však nesmie dovolávať slov a viet tejto Zmluvy proti jej účelu a zmyslu.
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Zároveň  každý  bod  tejto  Zmluvy  je  potrebné  vykladať  v súlade  s právom,  najmä  v súlade
s právnymi  predpismi.  Pri  pochybnostiach  o obsahu  právnych  vzťahov  medzi  zmluvnými
stranami,  ktoré  sa  spravujú  touto  Zmluvou,  sa  použije  výklad,  ktorý  je  pre  Objednávatel'a

priaznivejší.

10.7      Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovani' o uzavretí tejto zmluvy zmluvné

strany  konali  starostlivo  a s  potrebnými  znalosťami,   a že  mohli  pri  svojom  rozhodovaní
v dobrej   viere   rozumne   predpokladat',   že   konajú   informovane   a v obhájiteľnom   záujme,

pričom sa zároveň predpokladá, že každá zmluvná strana má rozumové schopnosti na úrovni
priememe  spôsobilej  osoby  schopnej  vnímať  a posúdit'  účel  tejto  Zmluvy,  ako  i jazykové
vyjadrenie ustanovení obsiahnutých v tejto Zmluve.

10.8      Pre  prípad  pochybností  o platnosti  tejto  Zmluvy  treba  túto  pochybnosť  vykladať  na  ťarchu
strany,   ktorá   sa   neplatnosti   dovoláva   ana   prospech   druhej   strany,   t.j.   podl.a   zásady
v pochybnostiach v prospech (!.7Í dwb!.o pro reo).

10.9      Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na čast' tejto Zmluvy, je neplatnou  len táto časť,  pokiaľ

z povahy tejto Zmluvy alebo z jej  obsahu alebo z okolností,  za ktorých došlo k jej  uzavretiu,

nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu tejto Zmluvy. Zmluvné strany
týmto  deklarujú  svoj  záujem  na  zachovaní  platnosti  tejto  Zmluvy  v čo  možno  najširšom
rozsahu,   to  znamená,   že  za  situácie  opísanej  vprvej  vete  sa  predpokladá,   že  neplatné
ustanovenie je oddeliteľné od zvyšku Zmluvy.

10.10    Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí tejto Zmluvy mali možnost' riadne a včas

požiadat. o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva
/ pomoci (ďalšie služby), potrebné pre uplatňovanie alebo bránenie ich práva dotknutého touto
Zmluvou.

10.11    Zmluvné  strany vyhlasujú,  že majú  spôsobilost' na  právne úkony,  a že nekonajú  v duševnej

poruche,  ktorá  ich  robí  na  tento  právny  úkon  nespôsobilými.  Zmluvné  strany  zároveň
vyhlasujú, že pri uzavieraní tejto Zmluvy nikto, najmä nie druhá strana, nezneužila ich tieseň,
neskúsenosť,    rozumovú    vyspelosť,    rozmšenie,    dôverčivost',    ľahkomyseľnosť,    finančnú

závislosť alebo neschopnosť plniť si záväzky (akékol.vek), a to najmä s ohľadom na to, že pred

uzavretím tejto Zmluvy mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu

pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby),  podľa vlastnej
úvahy.

10.12    Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotoviteľ  nie je  oprávnený  bez  predchádzajúceho

písomného      súhlasu      Objednávateľa      (sovereným      podpisom      štatutámeho      orgánu
Objednávatera)  postúpiť či previesť na tretiu osobu akékoľvek práva alebo povinnosti,  ktoré
mu  vzníkli  na  základe  alebo  v súvislosti  s touto  Zmluvou.  Zhotovitel'  nie  je  oprávnený
započítať sporné pohradávky vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z iného  právneho  titulu  bez

predchádzajúceho písomného  súhlasu Objednávatel'a. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na
trvanie a účinnosť tejto Zmluvy či charakter nárokov, ktoré sú voči Objednávateľovi zo strany



Zhotoviteľa  uplatňované  (pretrvá  aj  po  prípadnom  zrušeni'  Zmluvy,  odstúpení  od  Zmluvy
a pod.).

10.13    Zmluvné strany sa dohodli,  že na zmluvný vzt'ah medzi Objednávatel'om a Zhotoviteľom sa
neaplikujú  žiadne všeobecné zmluvné podmienky Zhotovitel.a alebo dokumenty obdobného
diarakteru, a to v žiadnom rozsahu+

10.14    Zmluvná  strana  berie  na  vedomie,  že  v  súvislosti so spracúvaním  osobných údajov  a/alebo

osobných    údajov    členov    štatutámeho    orgánu,    spoločníkov/akcionárov,    zamestnancov

a poverených osôb druhej zmluvnej strany je viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade s čl.

90  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)  2016/679  z  27.  apríla  2016  o  ochrane

fyzických osôb pri spracúvani' osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým

sa zrušuje smemica 95/46ffis (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie")

a ust. § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov  v znem'  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „Zákon``).  Zachovávať  mlčanlivost.  podľa

tohto  bodu  Zmluvy  sú  povinní  aj  jej  zamestnanci,  jej  štatutámi  zástupcovia,  členovia  jej

štatutámeho  orgánu,  kontaktné  osoby  ako  aj  ostatné  osoby,  ktoré  prichádzajú  akýmkoľvek

spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy naďalg trvá

aj po zániku Zmluvy bez obmedzenia, čo Zmluvná strana berie na vedomie a nemá voči tomu
žiadne výhrady. Zmluvná  strana  sa  zaväzuje vopred poučiť všetky osoby podl.a tohto bodu

Zmluvy  o povinnosti  zachovávať  mlčanlivost',  a to  aj  po  záriku  ich  právneho  vzťahu   k

zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušenĺm tejto povinnosti.

10.15    Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné

údaje   členov   jej   štatutárneho   orgánu,   štatutámych   zástupcov,   l(ontaktných   osôb   a   jej

zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tejto Zmluvy. Zmluvná strana
zároveň vyhlasuje, že osoby podra prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti
ochrany   osobných   údajov   a povinnosti   zachovávať   mlčanlivosť,   čo   potvrdzuje   svojím

podpisom.

10.16    Zmluvné  strany  vyhlasujú,   že  sú   oboznámené  s Nariadeni'm,   Zákonom  ako  aj ostatnými

právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpisom.

10.17    Zmluvné    strany    vyhlasujú,    že   prijali    náležité    organizačné    a technické    opatrenia   na
zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to najmä pred ich zneužiti'm, zničením alebo stratou
akýmkoľvek spôsobom.

10.18    Každá zo zmluvnýdi strán vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon,
že  nikoho  neuviedla  do  omylu  a ustanovenia  tejto  Zmluvy  obsahujú  jej  slobodnú,  vážnu,
určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

10.19    Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozome prečítali, jej obsahu porozumeli

a na znak idi súhlasu so všetkými jej ustanoveniami  ju podpisujú.
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10.20 Tato Zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, pri6om Objednavater obdrE po dvoch (2) 

vyhotoveniach a Zhotoviter obdrii po jednom (1) vyhotoveni. 

Neoddeliternymi prilohami tejto zmluvy  

Priloha 6. 1: 	Zadanie Objednavatera 

Prfloha 2: 	Potvrdenia, doklady a zoznamy preukazujtice odbormi sposobilosf 

a personalne, technicke a materialne zabezpe6enie Zhotovitera (podra bodu 

2.2 zmluvy) 

Priloha 6. 3: 	Neaplikuje sa 

Priloha 6. 4: 	Potvrdenie o uzavretom poisteni 

Priloha 6. 5: 	Cenova ponuka Zhotovitera zo dna 12.07.2022 

Priloha 6. 6: 	VSrpis z registra partnerov verejneho sektora 

Zmluvna strana: 
EKO - podnik verejnoprospe§nych sittiieb 
zast JUDr. Daniel Hulin, povereny yykonom funkcie riaditera 

EKO - podnik VPS 0 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Ita 00491870 DI(: 2020887022 
DPH; SK2020887022 

	  diia 	 2cZ?  
odtlk'ok pthatky a podpis 

- 

Zmluvna strarta: 
Verime v Zabavu, s.r.o. 
zast: TomaA Kyselica, konater spoloZnosti 

,/v 	b avttrstro. 
3 

40,6„,r  ICO• 46 167 146-el 	_03.4  253034 
www.verin7.— . 
	 dtia Z 7% 	 2022  

odtlad-k pthaticy a podpis 
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Verejmi obstaravater: 
EKO - podnik verejnoprospegncrch sIuieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

 

Titl. 

Vafa znaeka: 	 Na.fa znaeka: 	liybavide: Turanska 	Bratislava 
EK0-1107/2022 	Telefon: 0910 124 491 	30.06.2022 

Vec: 2iadosti o poskytnutie cenovej ponuky 

Verej0 obstaravater, Ictom je EKO - podnik verejnoprospegnSich s1u2ieb v Bratislave, 
v zmysle zakona 6. 343/2015 ZVO v zneni neskorgich predpisov, s ciefom pri poulivani 
verejnSich prostriedkov zachovavaf hospodarnosf, efektivnose a 46innose ich pouitia, Vas 
t(into v Mind prieskumu trhu k zakazke s nizkou hodnotou, a tie l zistenia predpokladanej 
hodnoty zakazky, vy4va na predloienie ponuky k zadavaniu zakazky s nazvom: 
„Dodanie a monta hracich prvkov." 

V prIlohe Vam zasielame vYzvu na predloienie cenovej ponuky aj s prilohou, ktorit treba 
vypinif a pred1o2if v ponuke. 

06akavame, 2e sa procesu verejneho obstaravania z66astn1te a predlaite akceptovatenni 
cenova ponulai na paadovany predmet zakazky. 

S pozdravom 

JUDr. Daniel Hulin 
poverenS,  vSlonom fwikcie riaditel'a 

1 



Verej ný obstarávateľ:
EI(O - podnik verejnoprospešnýcli s[užieb
Halašova  20, 832 90   Bľatislava

Výzva na predkJadanie ponúk
podl'a §  1 17 zákom 343/2015 Z.z o verejnom obstarávanĺ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a:

Názov:
Sídlo
IČo:

EKO -podnik verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90 Bratislava
00491870

Kontaktná osoba :        Jana Tu.anská
Mobil:                                 0911420312
e-mail :                             turanska@ekovps. sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Dodanie a montáž hracĺch prvkov"

3. Opis pi.edmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodania a montáže hracĺch prvkov na detské

ihriská v správe EKO - podniku VPS.

Zákazkaje rozdelená na 3 časti:

1.    čast':  Vežový hracĺ prvok
Vežo\ý hracĺ prvok je kombinovaná vežová zostava, ktorá pozostáva z 2 ks veží, 1
šmykl'avky,1 ks lezeckej steny, l ks tunelov,1 ks schodíkov. Dvojvežová kombinovaná
zostava - dve veže prepojené tunelom.
Všetky spoje musia byť nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a
bezpečnosti.

Špecifikácia:
Kombinovaná vežová zostava musĺ byt' certifikovaná podľa STN EN 1 176
Rozmery prvku:  4,4 x 2,6 x  1,8 m
Výška vol'ného pádu: do  1,0 m
Dopadová plocha 7,4 X 6,1  m (v zmysle STN EN 1177), nevyžadujeme dodanie dopadovej
Pú::ehEri:Žiarovorinkovanáoceľiakovanáodolnoupráškovoufarbou,HPLmateriál,

nerezový spoj ovací materiál.
Vlastnosti: odolnosť voči povetemostným vplyvom, chemiclqr odolný, odolný voči UV
Žíareniu - stálofaľebný, netoxický, recyklovatel'ný a nelámavý.
Vhodná pre veková kategóriu: 3 - 14 rokov
Farba:  Tyrkysovo-oranžový dizajn

Množstvo:  1 ks
Miesto dodania:   1 ks na detské ihrisko Ľudové námestie, Bratislava



Ilustračný obi.ázok

Verejný obstarávatel':
EKO - podnik verejnoi)ľospešných služieb
Halašova  20, 832 90   Brati§lava

Technický nákres:



Verejný obstarávatel':
El(O - podnik veľejnoprospešných služieb
Halašova  20, 832 90   Bratl§lava

2.   čast': Vežový hracĺ prvok mini

Vežoiý hrací prvok mini je dvojvežová kombinovaná zostava mini. Veže sú prepojené
diagonálnym lanovým mostom. Na zostavu deti vylezú kolmým lanovým výlezom, kolmým
rebrinovým výlezom, kolmým lezeckým výlezom, šikmým lanovým výlezom, schodiskovom
výleze a dolu sa môžu spustiť po šmykl'avke. . Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami
alebo úlomkami. Všetky spoje musia byť nerezové a zakryté plastovými krytkamí pre
zvýšenie životnosti a bezpečnosti.
Hracĺ prvok pozostáva:
2 ks veže, 1 ks lano`ý most, 1 kolmý lano`ý výlez, 1 ks kolmý rebrino`ý výlez, 1 ks kolmý
lezecký výlez,  1  ks šikmý lanový výlez,  1 ks schodiskový výlez,  1 ks šmykl'avka.

Špecifikácia:
Kombinovaná vežová zostava musĺ byť certifikovaná podl'a STN EN 1 176
Rozmery prvku: 4,7 x 1,4 x 2,9 m
Výška vol'ného pádu: do  1,0 m
Dopadová plocha: 8,2 x 4,4 m (v zmysle STN EN 1177), nevyžadujeme dodanie dopadovej
Pú::ehrŤá|:Žifl.ovozinkovmáocel'lakovmáodolnoupráškovoufmbou,HPLmateriál,

polyesterové laná, nerezo`ý spojovací materiál.
Vlastnosti: odolnosť voči povetemostným vplyvom, chemicky odolný, odolný voči UV
žiareniu - stálofarebný , netoxický, recyklovatel'ný a nelámavý.
Vhodná pre veková kategóriu: 3 -14 rokov
Farba:  Tyrkysovo-oranžo`ý dizajn
Množstvo:  1 ks
Miesto dodania:   1 ks na detské ihrisko v areáli prírodného jazera Kuchajda, Bratislava

llustračný obrázok



Verejný obstarávateľ:
El(O - podnjl{ verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90   Bľatislava

3.   časť: Ret'azové hojdačlqr

Predmetom zákazlq/ je nákup, dodanie a montáž dvojmiestnej ret'azovej hojdačky s jedným
klasickým a jedným detským sedadlom a bezpečnostnej dopadovej plochy podľa
bezpečnostnej zóny hojdačky. Hojdačka má byť vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá
je upravená práškovou vypal'ovanou farbou. Spojovacie materiály majú byť nerezové a
zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie Životnosti a bezpečnosti.
Súčasťou dodania je aj montáž gumenej dopadovej plochy vrátane prĺpravy plochy na
uloženie gumovej dopadovej plochy, t.j . Štrkové lôžko vrátane výkopu a odvozu vykopanej
zeminy. Súčasťou gumenej dopadovej plochy je aj obrubník parko`ý vrátane jeho osadenia do
betónového lôžka.

Špecifikácia:

koajt::ičá?ŽT:s:vs:ĺžia±::=áuosc#Egp,É7ptk,yflma,nerezovýspojovacĺmateriá|
Kapacita:  1 + 1 osoba
Rozmery pľvku: 3,04 x  1,675  x 2,1 m
Výška vol'ného pádu: do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy.

R:ädeo;ádE|gáfcaeTh#ri#ke:á#caá:vdíž|1:Štac-m?pš%;|:ffce.
Dopadová plocha (v zmysle STN EN 1177) pre 1 ks hojdačky: 3,2 x 7,5 m, spolu 26,25 m2
pre jednu hojdačku, pre 4 hojdačky potrebujeme spolu 105 m2 .

i:okľ::n:a:ápk::kd,arE#Éo:ps:a8:e:n;:::ub;ók::VÍ:;::::;:l:|oovce:e:::52i2:r::o:;ačh
hojdačky, pre 4 ks hojdačiek celkom na ploche 105 m2.
Vhodná pre veková kategóriu: 3 - 14 rokov

Množstvo pre 3 . časť zákazky: 4 ks
Miesto dodania:   1  ks na detské ihrisko Piešťanská ul. Bratislava

3 ks na detské ihrisko v areáli prĺrodného jazera Kuchajda, Bratislava

llustračný obi.Ázok



Technický nákres

Verejný obstarávateľ:
El(O - i}odnil{ verejnoprospešných služieb
Halašova 20, 832 90   Brat]slava

4. Miesto: Obhliadka nie je nutná. Tovar bude dodávaný na adresy:
Hracie prvky:
1 . časť Vežový hrací prvok:  1 ks na detské ihrisko Ľudové námestie, Bratislava
2. časť Vežo`ý hrací prvok mini:   1 ks na detské ihrisko v areáli prĺrodného jazera Kuchajda,
Bratislava
3. časť Reťazové hojdačky:  1 ks na detské ihrisko Piešt'anská ul. Bratislava

3 ks na detské ihrisko v areáli prírodného jazera Kuchajda, Bi.atislava

5. Pi'edpoldadaná hodnota zákazky: Príeskum trhu je zároveň prieskumom pi.e stanovenie
PHZ. Maximálny objem schválených finančných pi.ostriedkov verejného obstarávatel'a na
predmet zákazky: 25 800,00 EUR bez DPH(m 1. č@st' 5300 € bez DPH, na 2. čast' 3500,00
€ bez DPH a na 3. čast' 17000,00 € bez DPID. V prĺpade, že cenová ponuka prekročĺ
maximálny objem schválených finančných prostriedkov, verejný obstarávatel' si vyhradzuje
právo neprijat' uvedenú cenovú ponuku.

6. Klasifikácia CPV:  37535200-9 -Zariadenie ihrísk

7. Jazyk ponulqr: Ponulqr sa predkladajú v slovenskom jazyku.

8. Mena: EUR.

9. Rozdelenie predmetu zákazky:   zákazka je rozdelená na 3 časti.
Ponuka sa predkladá samostatne za každú jednotlivú čast' zákazky. Jednotlivé časti sa budú
samostatne vyhodnocovať. Na každú čast' bude uzatvorená zmluva o dielo.



Verejný obstarávateľ:
EKO - podnlk verejnoprospešných služieb
Halašova  20, 832 90   Bratislava

10. Možnost' predloženia variantných i.iešení: Nie.

11. Typ zmluvy: Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazlqr bude uzavretá medzi
verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o
dielo uz@tvorená ako výsledok verejného obstarávania podl'a zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní.  Návrh Zmluvy o dielo je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na
predkladanie ponúk. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu učitú, a to od nadobudnutia jej
účiimosti až do uplynutia záľučnej doby diela. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo do 3 5
pracovných dní odo dňa účimosti Zmluvy.

12. Lehota dodani@:
Termín dodania tovaru: najneskôr do 35 pľacovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo.

13. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávatel'a na základe
skutočne dodaného tovaru, potvrdeného zo strany verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Predmet zákazky bude financovaný
z prostriedkov verej ného obstarávatel'a.

14. Lehota m predkladanie ponúk:
V prĺpade otázok, resp. žiadostí o vysvetlenie môže záujemca komunikovat' s

Žiadosti o vysvetlenieobstarávateľskou organizáciou fomou cez e-mail !
môžu uchádzači najneskôr posielať do 11,07.2022.

Lehota na predloženie ponuky: 15.07.2022 do 10.00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe:
14.1. Ponuku je potrebné doručiť na adresu: !itEanL§}sa@g!s!2}!p§=SjĹ

i4É2orDKoťť#:t:vee-dme:;:tič::|ao:V;e:ááeosLo;á,s3ož"ž;,T3ÍŕožrgJr:SĺhcáÄdp#orveáHadá
ponuku.
14.3 Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, budú oskenované (scan) a doručené v lehote na predloženie cenovej ponuky na
vyššie uvedenú mailoiú adresu.
14.4 Maximálna veľkosť prijatej pošty 1  doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby
veľejného obstarávatel'a je max. 10 MB, a to vrátane príloh.

15. Lehota viazanosti ponúk: 30.9.2022

16. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnížšia cena bez DPH -100 %.
Verejný obstarávatel' bude ponulq/ vyhodnocovať jednotlivo, za každú časť zákazky.
Najvýhodnejšia ponuka sa vyhodnotĺ na základe porovnania predložených cenových ponúk.
Vĺťaznou sa stane ponuka s najnižšou cenou bez DPH navrhnutou za predpokladaný objem
zákazky za zmluvné obdobie.
Uchádzač vyplní formulár NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ (Príloha č. 2),
príslušnej časti zákazky (č.1-č.3), ku ktorej cenovú ponuku predkladá a súhmnú cenu za
predmet zákazky z prislušnej prílohy k danej časti zákazlqí s jednotkovými cenami Prĺloha č.
1).



Verejný obstarávatel':
EKO - podnik veľejnopro§pešných služjeb
Halašova  20, 832 90   Bratislava

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podl'a § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v €.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú

Cenu
uvedie v zložení:        -navrhovaná zmluvná cena bez DPH

- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnost',
že nie je platcom DPH, upozomí.

17. Podmienky účasti:
Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti podľa:
17.1  § 32 0sobné postavenie

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastnit' len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávat' tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovat' službu -
uchádzač preukáže výpisom z obchodného i.egistra, regísĺra podnikateľov, žĺvnosĺenského
regístra prípadne iného obdobného registra) -fotokópiou výpisu a čestným prehlásením, že
ku dňu predkladanía ponúk sú údaje vo verejne dostupných  registroch platné.
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podníkania alebo obvyklého pobytu -
uchádzač predloží česmé prehlásenie (Príloha č. 4)
17.2  U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. Í) ZVO
(konflíkt záujmov) - uchádzač predloží čestné pi.ehlásenie (Príloha č. 4)
Pred]ožením ponuky uchádzač deldaruje, že má všetlqí doklady pľeukazujúce odboi.nú
spôsobilost' a oprávnenia poskytovat' predmetnú službu v zmysle príslušných zákonov.

18. Obsah ponulv
Ponuka musĺ obsahovať:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 17 tejto výzvy,
b) cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny -prĺloha č.1 - vyplnenú k prĺslušnej
časti zákazky  a prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk,
c) podpĺsaný návrh zmluvy o dielo ®rĺloha č.3)

19. Vyhodnotenie sp[nenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:

-     splnenie podmienok účasti podl'a bodu l7 tejto výzvy,
-     predložil neplatné doklady,
-     nepredložil požadované doklady alebo informácie,
•     poskytol nepravdivé alebo skreslené infomácie.



Verejnjr obstaravater: 
EKO - podnik verejnoprospeinich sluiieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

 

20. Vyhodnotenie pontik: 
1) Verejn5f obstaravater urel vitaznych uchadza6ov za podmienok: spinil v§etky 
podmienky aeasti a na zaklade vyhodnotenia zadanych kriterii ponakol najvYhodnejgiu 
ponuku. 

2) Lehota na oznamenie vitaznej ponuky: Verejny obstaravater oznami aspegnemu 
uchadza6ovi v lehote do 10 pracovnYch dni od vyhodnotenia ponak, e jeho ponuku prijima, 
neaspe'Snemu uchadzgovi oznami v lehote, 2e jeho ponuku neprijal. 

21. nalgie informacie yerejneho obstaravatera: 
21.1 Verejny obstaravater mo2e zru§if postup zadavania zakazky z nasledovnYch dovodov: 

ani jedna z predleenYch ponak nebude zodpovedat ur6enym peiadavkam, 
• sa zmenili okolnosti, za ktorYch bolo toto obstaravanie vyhlasene; 
• ponuka uchadzgov bude vynia ako predpokladana cena obstardvania; 
• nebude pred1o2ena ani jedna ponuka. 

VerejnY obstardvater si vyhradzuje pray° zrugie tato sate v ktorejkol'vek faze obstaravania. 
21.2 Uchadza6i nemaja narok na nahradu nakladov spojeOch s 66astou na tomto 
obstaravani. 
21.3 VerejnY obstardvater si vyhradzuje pravo odmietnut' v§etky predleene ponukv. 

Bratislava, 30.06.2022 
JUDr. Daniel Hub in 

poverenY vYkonom funkcie riaditera 

Prilohy k vfrve: 
I. 	Priloha el 1 Ncivrh jednotkovi5ch cien vo formate excel 
2. Priloha el 2 Ncivrh pinenia kriterii easti el 1,2,3 
3. Priloha é. 3 Navrh Zmluvy o dielo k easti 1,2,3 
4. Priloha el 4 Vyhlasenie uchddzaea 
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Verejný obstarávateľ:
EI(O - podnik vei.ejnoprospešných služieb
Halašova 20, 83Z 90   Bratlslava

Príloha č. 2 -časť 1.

NÁVRII UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verei nÝ obstarávatel' :

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Názov zákazkv :

„Dodaníe a montáž hrac(ch pľvkov

1.    čast'.. Vežový l.mcí prvok``

Názov:

Sldlo:

IČO:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Predmet
Cena celkom DPH Cena celkom

bez DPH v EUR s DPH v EUR

„Dodai.ie a moniáž hrac[chprvkov"1.čast':VežovýhracĺDrvok

Uchádzač   prehlasuje, že sa v plnom rozsahu obozmámil s podmienkami Výzvy na predkladanie ponúk, opisom
a špecifikáciou  predmetu  obstarávania.  Defmovaným     podmienkam  porozumel     a s poskytnuth  služieb  za
týchto podmienok  súhlasl. Uchádzač   zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace
súčasť  ponuky  sú  úplne  a pravdivé.  Uchádzač  prehlasuje,  že  zmluvná  cena  diela  v plnom  rozsahu  obsahuje
ocenenie všetkých potiebných prác  a dodávok potrebných pre  zhotovenie diela podl'a podmienok uvedených v
súťažných   podkladoch   vrátme   ich   prlloh   a zohl'adňuje   prĺpadné   riziká,   ktoré   počas   realizácie   vzniknú
v súvislosti s realizáciou diela.

Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platitel'om DPH.

Dátum:

Miesto:

Pečiatka, podpis štatutámeho/sphomocneného zástupcu :
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Verejný obstarávateľ:
El{O -podnik verejnopi.ospešných služieb
Halašova 20, 832 90   Bratlslava

Pi.íloha č. 2 -časť 2.

NÁVRII UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

VereinÝ obstarávatel':

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Názov zákazkv :

„Dodanie a montáž liracĺch prvkov

2.   časť.. Vežový liraclprvok mini``

Názov:

Sĺdlo:

IČO:

Kontktná o§oba:

Telefón:

E_mail:

Predmet
Cena celkom DPH Cena ceu(om

bez DPH v EUR s DPH v EUR

„Dodanie a moi.táž t.racícliprvkoN"2.čast'..Vežovýhracĺprvok'''i'''

Uchádzač    prehlasuje,  že  sa  vplnom  rozsahu  oboznámil  s podmienkami  Výzvy  na  predkladanie  ponúk,  opi§om
@ špecifikáciou  predmetu  obstarávania.  Defmovaným   podmienlcam  poroziimel    a s poskytnutlm  služieb  za  týchto
podmíenok    súhlasf.  Uchádzač    zároveň  prehlasuje,  že  všetky  údaje  uvedené  vponuke  a doklady  tvoriace  súčasť
ponuky  sú  úphe  apravdivé.  Uchádzač  prehlasuje,  že  zmluvná  cena  diela  vplnom  rozsahu  obsahuje  ocenenie
všetkých  potrebných  prác  a dodávok  poftebných  pre  zhotovenie  diela  podl'a  podmienok  uvedených  v  súťažných
podkladoch vrátane ich prĺloh  a zohl.adňuje prĺpadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú v súvislosti s realizáciou
diela.

Zároveň vyhlasujem, Že som/nie som platitel'om DPH.

Dátum:

Miesto:

Pečiatka, podpis štatutámeho/splnomocneného zástupcu :
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Verejný obstarávateľ:
El{O - podnik verejhoprospešnýcli služieb
Halašova  20, 832 90   Bratlslava

Prĺloha č.  2 - časť 3.

NÁVRII UCIIÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Vereí nÝ obstarávateľ:
EKO ~ podnik verejnoprospešných služieb

Názov zákazkv :

„Dodanie a montáž ltracích prvkov

3.   časť: Reťaďové l.ojdačky``

Názov:

Sĺdlo:

IČO:

Kontaktná osoba :

Telefón:

E-mail:

Predmet Cena celkom
DPH Cem celkom

bez DPH v EUR s DPH v EUR
„Dodanie a n.ontáž limcĺchprvl,ov"3.Ča§ĺ'..Ret'azovéhojdačky

Uchádzač     prehlasuje,  že  sa  v plnom  rozsahu  obo2námil  s podmíenkami  Výzvy  na  predkladanie  ponúk,  opjsom
a špecifikáciou  predmetu  obstarávania.  Defmovaným    podmienkam  poroznmel     a § poskytnutím  služieb  za  týchto

podmienok    súhlasĺ.  Uchádzač    zároveň  prehlasuje,  že  všetky  údaje  uvedené  vponuke  a doklady  tvoriace  súčasť
ponuky sú úphe a pravdivé. Uchádzač prehlasuje, že zmluvná cena diela v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých
poďebných  prác  a dodávok  potrebných  pre  zhotovenie  diela  podl'a  podmienok  uvedených  v  sút'ažných  podkladoch
vrátane ich príloh a zohl'adňuje prĺpadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú v súvislosti s realjzáciou diela.

Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platitel'om DPH.

Dátum:

Miesto:

Pečiatka, podpis štatutámeho/splnomocneného zástupcu :
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Verejný obstarávatel`:
EKO - podnlk verejnoprospešných služleb
Halašova 20, 832 90   Bratislava

Pi.ííoha č. 4

Vy hláseníe uchádzača

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)

týmto vyhlasuje, že:

-  je  dôkladne  obo2námený  a  súhlasí  s  podmienkami  verejného  obstaTávania  na  predmet  zákazky  s  názvom

„Dodanie a montÁŽ lii.acĺch prvkov", ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prĺlohách a v iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávatel'om v lehote na predkladanie ponúk;
-všetky predložené vyhlásenia, powrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- nie je členom skupiny dodávatel'ov, ktorá ako íný uchádzač predkladá ponuku;
- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej  prĺlohách porozumel, na to, čo nebolo jasné

využil  možnosť  dorozumievmia,  a  je  si  vedomý,  že  ak  jeho  ponuka  nebude  obsahovať  všetky  náležitosti

požadovmé verejným obstarávatel'om, bude vylúčená;
- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávanĺ potvrdený konečným rozhodnutlm v Slovenskej republike

alebo v štáte sĺdla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
-   nedopustil   sa  v  predchádzajúcich  troch   rokoch  od  vyhlásenia   alebo  preukázatel'ného   začatia   verejného

obstarávania  závažného  porušenia  povimostĺ  v  obl@sti  ochrany  životného  prostredia,  sociálneho  práva  alebo

pr@covného práva podl'a osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia;
-  dáva pĺsomný súhlas k tomu,  že doklady,  ktoré poskytuje v  súvislosti  s týmto verejným  obstarávmlm,  môže

verejný obstarávateľ spracovávať podl'a zákom o ochrane osobných údajov v znenĺ neskoršĺch predpisov;
-  dáva plsomný  súhlas  so spracúvanĺm  osobných  údajov po  dobu realizácie  verejného  obstarávania, realizácie

zákazky  a  archivácie  dokuinentácie  k  verejnému  ob§tarávaniu  zákažky,  v  zmysle  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenĺ niektoiých zákonov;
-v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
• nevyvĺjal a nebude vyvljať voči žiadnej  osobe na sďane verejného obstarávatel'a, ktorá je alebo by mohla byť

zainteresovaná v zmysle ustanovení §  23  ods.  3  zákona č.  343#015  Z.  z.  o verejnom  obstarávanl a  o zmene a
dophenl níektorých zákonov v platnom 2není („zainteresovaná osoba") akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť
k zvýhodneniujeho postavenia v súťaži,
•  neposkytol  a  neposkytne  akejkol'vek  čo  i  len  potenciáhe  zainteresovanej   osobe  priamo  alebo  nepriamo

akúkolvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadanh tejto zákazky,
•  bude bezodkladne informovať verejného obstarávatel'a o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt

záujmov   alebo   ktorá   by   mohla   viesť   ku   konfliktu   záujmov,   kedykoľvek   v   priebehu   procesu   verejného
obstarávania,
- dáv@ pĺsomný súhlas k tomu, Že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie, ku konti.ole

verejného obstarávania.

'  dňa  ..' ......... `...

13

podpis a pečiatka uchádzača,
resp. osoby oprávnenej konať za
uchádzača



Nazov predmetu zakazky: „Dodanie a montai hracich prvkov" 

3.ast': Rerazove hojdadiy 

Priloha a. 1 Jednotkove ceny 

Jednotkova cena za MJ v EUR Celkova cena za predpokladane 

P.e. Plo2ka MJ 

Predpokla 
(Jane 
mnoistvo 
MJ 

bez DPH 
Sadzba 
DPH 
v% 

DPH $ DPH bez DPH s DPH 

1 
Dvojmiestna refazova hojdaeka s jednym klasickym a jednym 
detskYm sedadlom 

ks 4 

2 Dopadova plocha - EPDM - dlaidice m2  105 

3 Strkove loiko vratane vykopu a odvozu vykopanej zeminy m2  105 

4 Obrubnik parkovy vratane osadenia do betonoveho lo2ka m 88 

5 Monta2 4 ks hojdadiek kpl 1 

6 
Dovoz 1 ks hojdaeky na detske ihrisko Piettanska ul. Bratislava, 3 ks 
hojdaeiek na detske ihrisko v areali prirodneho jazera Kuchajda, 
Bratislava 

kpl 
1 

Cena celkom 0,00 EUR 0,00 EUR 

Obchodnjr nazov ochadzada: 

Sidlo ochadzada: 

lOO: 

DO: 

V: 
	

Podpis a peoiatka: 
Dna: 
	

Mena a priezvisko opravnenej osoby na podpisovanie: 

Poznamka: 

 

- povinne Odaje vypini uchadza6 

 

- kritenum na vyhodnotenie pornik 



BUVO ÚRAD  PRE VEREJNÉ
OBSTAF{ÁVANIE

Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom  pre vereiné obstarávanie podľa § 152 zákona  č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a  doplnení niektorých  zákonov v znení neskorši'ch  predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapĺsané ku dňu:  26.07.2022

0bchodné meno/Názov:        Veríme v zábavu, s.r.o.

Si'dlo/Miesto podnikania:      Pod  Brezinou  3745/86
Trenčín

lco:

Stav:

Registračné číslo:

Platnost. zápisu od:

Platnost' zápisu do:

Zoznam osôb:

Spôsob koiiania:

46167145

Zapísaný

2022/2-PO-E9835

11.02.2022

11.02.2025

Tomáš  Kyselica,  Štatutárny orgán

V  mene  spoločnostl   koná  a  za  ňu  podpisuje  konateľ.  Ak  je  konateľov  viac,  je

oprávnený v mene spoločnosti  konať a  v jej  mene  podpisovať každý z  konateľov

samostatne.

Predmet podnikainia

-nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami  s celkovou hmotnosťou  do 3,5 vrátane prípojného vozidla,
-prĺpravné  práce  k  realizácii  stavby,
-uskutočňovanle stavieb a  ich zmlen,
-kúpa  tovaru  na  účely jeho  predaja  konečnému  spotrebjtel'ovi  (maloobchod)  alebo  iným  prevádzkovatel'om

živnosti  (veľkoobchod),
-dokončovacie  stavebné  práce  pri  realizácii  exteriérov a  interiérov,
-prenájom  hnuteľných  vecí,
-sprostredkovateľská činnost v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti  služieb,
-poskytovanie služieb v záhradníctve,
- zámočni'ctvo,
- kovoobrábanie,
-výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu,
-výroba jednoduchých výrobkov z dreva,  korku,  prútia  a  ich  úprava, oprava a  údržba,
-zriadbvanie a  montáž detských  ihrísk,  montáž a  osadzovanie zariadení detských  ihrĺsk.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia



Podmienka účasti  podľa

§32  ods.1
zákona č.
343/2015 Z.  z.

§32  ods.  1  c)

§32  ods,  1  a)

§32  ods.  1  e)

§  32  ods.  1  c)

§  32  ods.  1  b)

§  32  ods.  1  b)

§  32  ods.  1  b)

§  32  ods.  1  b)

§32  ods.  1  f)

§32  ods.  1  a)

§32  ods.1  d)

§32  ods.1  d)

§32  ods.1  d)

Druh dokladu

potvrdenie daňového úradu

výpis z  Registra trestov  pre  právnickú

osobu

Odpis registrovaného subjektu z registra

právnických  osôb a  podnikatel'ov

potvrdenie z  evidencie daňovÝch
nedoplatkov z  ls  FS  SR

potvrdenie  o  neevidencii  pohl'adávok po
splatnosti  na  poistnom  na  verejné

zdravotné  poistenie z  ls ZP

potvrdenie  o  neevidencii  pohl'adávok po
splatnosti na  polstnom na verejné

zdravotné poistenie z ls ZP

potvrdenie  o  neevidencii  pohl'adávok po
splatnosti  na pojstnom na  verejné

zdravotné  poistenie z  ls ZP

potvrdenie  o  neevidovaných  nedoplatkoch
na  poistnom  na  sociálne  poistenie z  ls SP

čestné vyhlásenie

výpis z  registra trestov  ( Tomáš  Kyselica)

potvrdenie súdu  (konkurz)

potvrdenie súdu  (reštrukturallzácia)

potvrdenie súdu  (likvidácia)

Vydal/a

Daňový úrad Trenčĺn

Register trestov

Generálnej  prokuratúry
Slovenskej  republiky

Štatistický úrad

Slovenskej  republiky

Finančné  riadjteľstvo  SR

Union  poisťovňa,  a.s.

Dôvera zdravotná

poisťovňa,  a.s.

Všeobecná  zdravotná

poistovňa,  a.s.

Sociálna  poistovňa,  a.  s„

ústredie

Register trestov

Generálnej  prokuratúry

Slovenskej  republiky

Okresný súd Trenči'n

Okresný súd Trenčín

Okresný súd Trenčĺn

Dátum vydania

14.12.2021

13.12.2021

10.12.2021

10.12.2021

10.12.2021

10.12.2021

10.12.2021

10.12.2021

07.12.2021

06.12.2021

06.12.2021

06.12.2021

06.12.2021



Cislo do2iadania : el-37003/2022/R 

OTIS Z OBCHODNEHO REGISTRA 
Okresneho sUdu Trenein 

Oddiel: Sro 
Vlo2ka dislo. 32049/R 

I. Obchodne meno 

Verime v Zabavu, s.r.o. 

II. Sidlo 

Nazov ulice (ineho verejneho priestranstva) a orientadne dislo (prip. supisne dislo): 
Pod Brezinou 3745/86 
Nazov obce: Trendin 
PSC: 911 01 

tat: Slovenska republika 

III. HO: 46 167 145 

IV. Den zapisu: 04.05.2011 

V. Pravna forma: Spolodnosl s rudenim obmedzenym 

VI. Predmet podnikania (dinnosti) 

1. nakladna cestna doprava vykonavana vozidlami s celkovou hmotnost'ou do 3,5 vratane 
pripojneho vozidla 
2. pripravne prace k realizacii stavby 
3. uskutodnovanie stavieb a ich zmien 
4. kOpa tovaru na Udely jeho predaja konednemu spotrebiterovi (maloobchod) alebo inym 
prevadzkovaterom 2ivnosti (vel'koobchod) 
5. dokondovacie stavebne brace pri realizacii exterierov a interierov 
6. prenajom hnuternych veci 
7. sprostredkovatel'ska einnost v oblasti obchodu 
8. sprostredkovaterska dinnost v oblasti slu2ieb 
9. poskytovanie slu2ieb v zahradnictve 
10. zamodnictvo 
11. kovoobrabanie 
12. vyroba a opracovanie jednoduct*h v9robkov z kovu 
13. vyroba jednoduchych vyrobkov z dreva, korku, prutia a ich Uprava, oprava a Odr2ba 
14, zriad'ovanie a monta2 detskych ihrisk, monta2 a osadzovanie zariadeni detskych ihrisk 

Strana 1 



VII. tatutarny organ: konatel' 

Meno a priezvisko: Toma§ Kyselica 
Bydlisko: 

Nazov ulice (ineho verejneho priestranstva) a orientadne dislo (prip. sUpisne 

Nazov obce: Trenein 
PS: 911 01 

t tat: Slovenska republika 

Datum narodenia: rr. 
	.• /N. ••• 

Rodne dislo: 

Vznik funkcie: 04.05.2011 

Spasob konania §tatutarneho organu v mene spolodnosti s rudenim obmedzenym: 
V mene spoloonosti kona a za ñu podpisuje konatel'. Ak je konatel'ov viac, je opravneny v 

mene spoloanosti konat' a v jej mene podpisovat' ka2dy z konatel'ov samostatne 

VIII. Spolodnici 

Meno a priezvisko: TornaS Kyselica 

Bydlisko: 
Nazov ulice (ineho verejneho priestranstva) a orientadne dislo (prip. simisne dislo): 

Nazov obce: Trendin 

PS: 911 01 

tat: Slovenska republika 

Datum narodenia 
	 -'173 

Rodne 6islo 

VY§ka vkladu: 5 000,000000 EUR 

Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR 

IX. Vy§ka zakladneho imania 

5 000,000000 EUR 

X. Rozsah splatenia zakladneho imania 

5000,000000 EUR 

Vpis zo dna 06.06.2022 
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Nazov dokumentu Sro_32049_R pdf 

Format dokumentu PDF 

Hodnota elektronickeho odtladku pdvodneho elektronickeho dokumentu 

,_...SeCGdOK59ukaN5PnwrBri 

SHA-512 

5YnmKQVGj3vEg6cGJj4HQZxGi3Wi 

Funkcia poulita pre vyoodet elektronickeho odtladku 

Pavodmi dokument v elektronickej podobe 

Typ dasovej pediatky Kvalifikovana 

   

      

Stay easovej pediatky 

 

platna 

   

      

Cas vystavenia dasovej peelatky 06.06.2022 17:10 

  

Vydavatef dasovej pediatky Time Stamp Authority 7 

  

Osveddovacia doloika 
Avedeujem. te lento listinny dokument vznikol zarudenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podia § 35 ods. 1 ptsm. a) zakona 

d. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vYkonu pOsobnosti organov verejnej moci a o zmene a dopinent niektorych zakonov tzakon o e-
Governmente) v zneni neskortich predpisov a Vyhla§kou Uradu podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu d. 
331/2018 Z. z o zarudenej konverzii 

Udaje o povodnych elektronickYch dokumentoch 

Autorizaene prvky pOvodnych dokumentov v elektronickej podobe 

Dokument obsahuje prostriedky autorizacie alebo dasov0 pediatku 
0 	Dokument neobsahuje prostriedky autorizacie alebo dasovu pediatku 

Autonzacia povodneho elektronickeho dokumentu 

Typ autorizacie 

Stay autorizacie 

Cas autorizacie 

 

Kvalifikovana elektronicka pedal' 

platna 

06.06.2022 17:10 

Cas overenia autorizacie 

Miesto autorizacie 

bagie Uclaje o autorizacii 

06.06.2022 17:11 

 

Neuyedene 

   

Osoba. ktora autonzaciu vykonala 

Identifikator Ministerstvo spravodlivosti SR. ICA. 10432139. NTRSK-001 

  

     

     

Zastupovana osoba Ziadna 

Manoat 

Casova peeiatka pripojena k prostriedku autorizacie 



Udaje novoyzniknuteho dokumentu v listinnej forme 

Pc:tat listov 1 

 

    

Podet neprazdnych stran 	2 

Format papiera novovzniknutaho dokumentu 

Format papiera Format papiera A4 (210 
x 297 mm) 

Potet listov 7-7-1 

Evidenene dislo zaznamu o zarudenej 
konverzii 

Dittum a das vykonanta zarudenej konverzie 

7346-220606-7466 

06.06.2022 17.11 

Nitzov pravnickej osoby Slovenska pota, a.s.. 
Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica, 
OR OS BB, oddiel Sa, vi 6. 803/S 

Priezvisko 

Meno Hana 

Valkova 

Funkcia alebo pracovne zaradente zamestnanec po§ty 

Zarutenit konverziu vykonal 

ICO 	36631124 

*) 	bolo kalobons mooverza vySonaroloutornaltzosonyrn so65oboto islcse 0 mane, poorraltu. fords., a o procovnors madam so n0solo 

as overenia 6asovel petialky 06.06.2022 17:11 

  

Autorizovane elektronicke dokumenty 

             

  

Nazov dokumentu 	Sro_32049_R.pdf 

        

          

             

             

             

             

              

Udaje o zarudenej konverzii 

Podpis a pediatka 

212 
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CERTIFIKAT TYPU 
Czech 

evidenarie aislo 13.291.919, revizia a. 1 

vydanj/ Certifikaeqm organom certifikujucim v9robky 6. 3084, 

akreditovanjim CIA podra OSN EN ISO/IEC 17065:2013 
vj/robcovi: 

AVE SK odpadove hospoclarstvo s.r.o. 

Osvetova 24 

SK - 821 05 Bratislava 

Coo: 36357065 

na vyrobok: 

Nazov: 	 Gumova dlaiba 

Typove oznaaenie: 	vid' taburka v prilohe certifikatu 

Miesto vYroby: 	 AVE SK odpadove hospodarstvo s.r.o. 

Perinska cesta 285, SK - 044 58 Kechnec 

u ktoreho bola prevedena certifikacia podra certifikaanej schemy SCH1 a — 
vychadza z ISO/IEC 17067, schema la v sulade s certifikaanYm systemom 
TUV SUD Czech a ktoreho vYsledky sU uvedene vo Spravach o hodnoteni ev. a. 
13.291.930 zo dna 09.08.2020 a ev. 6. 13.319.964 zo dria 21.08.2020. 

Vy§§ie uvedenY typ vyrobku spina aplikovane pobadavky nasledujOcich 
predpisov / normativnych dokumentov, ktore boll zakladom pre jeho hodnotenie: 

EN 1177:2018 (identicka s OSN EN 1177:2018), 
EN 1176-1:2017 (identicka s OSN EN 1176-1 ed.2:2018). 

Tento certifikat plati do: 14.08.2025 

Podrobnosti a podmienky platnosti su uvedene v prilohe tohoto certifikatu, ktory 
tvori jeho neoddelitern0 silaast a obsahuje 1 stranu. 

Tento certifikat je vydany na zaklade dobrovornej certifikacie a nenahradza vYstupy 
autorizovanej alebo notifikovanej osoby. 

V Prahe, dna 24.08.2020 

veduci certifikaoneho orgariu 

TOV SOD Czech s.r.o. • Novodvorska 994 • 142 21 Prague 4 • Czech Republic • „ertificationtuv-sud.cz  
TUV 



Prĺloha k Certifikátu typu ev. č.13.291.919, revĺzia č.1

1.    Vzoľka výľobku bola k hodnotenlu a c®nlflkáclj typu prihlásená dňa 16.06.2020 a 19.08.2020.

2.    Certlflkát bol vystavený na základe podkladov objednávateľa:
•     Žiadost' o cerifikáclu zo dňa l6.06.2020 a l9.08.2020.
3.   Certfflkát  nle  je  potvrdením  cerfflkačného  ouánu  o  tom,  že  následná  produkcla  je  vzhode

s cer(mkovaným typom.

4.    Podľobné technlcké údaje chaľakterlzujúce typ/modmkáciu výľobku:

rypvýľobq       :  v#ľ#j:káádu    Hm±ť%ť   M:,toe#álf:ú
[m)          1     (kG/m]              dosky

j

110BBY

HOBBY

NON-PROFILE

NON-PROFILE

0,78

0,93

0,54
0,40

NON.PROFILE       ĺ            0,8

F'lN-HOIE                           1,40

PIN-IIOLE

PIN-HOLE

P'N-HOLE

PIN-HOLE

PIN-HOLE

EASY

L__2±

8ranulát

granulát

8ľanulát

granu,át

8ranulát

8ranulát
1,SO                   28,3         ,      granulát

#3_J_É±
31,0

8ranulát

8ľanulát

33,8         |      9r_a_P±IÍ!

Hľúbka
dosky
±196

(mm]

1,3

1'31

1,44

1,52

1,7

1,24

1,3

23,5

23'5

granulát

granulát

8ranulát

g-raTnFT     50o
31,5         i      granulát

i8ranulát

8r@nulát

8ranu'át

8ranulát

5.   Zoznam dôležltých častĺ technickej dokumentácie:
•     Je uvedený vo Spľávach o hodnotení ev. č.13.291.930 zo dňa 09.08.2020 a ev. č.13.319.964 zo

dňa 21.08.2020.

6.    Podmlenky platnosti
•     Ceítifikát platf lba pre §vojho majltera a pre výrobky a výľobné miesta v ňom uvedené.
•     Prenášanie  cer(rfikátu  jeho  majfterom  na  tretju  osobu  je  neprípustné,  ľovnako  ako  použĺvanie

certifikátu tľetĺmi osobami.
•     Zmeny výľobku oprotí cerilflkovanému pľevedeniu je treba okamžite nahlásiť TÚV SÚD Cz

okolnosť môže učiniť ďalšie pokľačovanie certifikátu závislé na dodatočnom posudzova
•     Dozor nleje vykonávaný.
•     Tento ceľtiflkát je na vyžiadanle obnoviteľný.
•     Tento cerlĺfikát je možné kopĺľovať ĺba vcelku. vľátene vše{kých príloh.
•     K tomuto cemkátu nebolo zriadené právo užĺvania značky TUV SÚD.
•     Majiteľ cenffikátu  sa  zavazuje  vlest' záznamy o  všetkých  prípadných  sťažnostlach

Ťud#Úťr%bi!:§\ň:3,°8%:žÍ:Y,:amlpredpisovanoriemadaťtietozáznamycem.flka(
požiadavkeml predpisov a noriem a dať tieto záznamy certiflkačnému

ch st-

•     V bllžšle  n©uvedenom  (reklama.  použlvaníe certlflkátov) sa  riadl  V§eobecnýml  podmlenkaml  pre
certlfikáclu výiobkov v platnom znoní.

Tento ceffifikát je revíziou č.1  certiflkátu č.13.291.919. ktoľý bol vydaný 14.08.2020.
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TECHNICKA, INSPEKCIA, a.s. 

TI 	 CEO 
  SLOVENSKA REPUBLIKA 
	INTERN NAL 

CERTIFIKAT 
6. 1508/1/2019 - 1 

Technicka intpekcia, a. s. podra STN EN ISCNIEC 17020, 

vydava tento certifikat o bezpednosti technickeho zariadenia 

Datum vykonama skOtky 	 15 april 2019 

Nazov zariadenia • 	 Vislace hojdatky — zarfadenia detskych ihrisk 

Typove oznatenie. 	 VVZ — VH001, VVZ - VH002, VVZ - VH004 
VVZ — VH005, VVZ - VH006, VVZ - VH007 
VVZ — VH008, VVZ — VH009, VVZ — VH010 
VVZ — VH011 

Vyrobca. 	 Verime v Zabavu, s.r.o , Pod Brezinou 86, 911 01 Trentin 

2iadater o vydanie certifikatu• 	Verfme v Zabavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 911 01 Trentin 

Podklady na vydanie certifikatu: 	InSpektny zaznam C. 1508/1/2019 — 1 

Poutite technicke predpisy: 	 STN EN 1176 — 1 2019, STN EN 1176 — 2 :2019 

Po posOdeni dokladov, po prehliadke a vyhodnoteni skOtok zariadenia Technicka intpekcia, a. s 

potvrdzuje, *te 

Zariadenie spina zakladne poliadavky bezpe6nosti technick9ch zariadeni overen9ch skOtkou. 

Tento certifikat je dokument, ktory obsahuje zavery a vysledky inSpekcie podra STN EN ISO/IEC 
17020 a je motne poutit ho ako podklad na vyhlasenie o zhode. 

Podmienky platnosti 

Vyrobca bude informovat' Technicku intpekciu, a.s., o katdej zmene vyhotovenia vyrobku, ktora mote 
ovplyvnit' jeho zhodu s potiadavkami technickych noriem. 

V Bratislava dna. 16. agll 2019 
149  .1, 

za Technicku intpekc,iu, a s. 

Ing,_XArd'evitiZeman 
riaditer pracoviska Bratislava 

1 0 7 2. 3 
CERT9-056 

a-4̂ 

a-44tr. 



Prekladatel': 

Zadavater: 

spisu (objedruivky): 

PREKLAD dislo: 

In& Gabriela Swiatlowska 
Dvorkinova 14 
040 22 Kogice 
Slovenska republika 

Stilus, s.r.o. 
Jesenskdho 12 
911 01 Trendin 
Slovenska republika 

15.03.21/STN 

330 / 2021 
z jazyka porskeho do slovenskeho jazyka 

Predmet prekladu: 
	

Vyhlasenie o zhode 

Poet swirl prekladanej listiny / poet strati prekladu: 2 / 2 

Poet odovzdanj,ch vyhotoveni: 
	

1 

Miesto a datum: 
	

Kogice 15. marca 2021 

Tiumacz pisemny: 

Zamawiajacy: 

Numer akt (zarnowienia): 

TLUMACZEN1E P1SEMNE numer: 
z jczyka polskiego na jczyk slowacki 

Przedmiot tlumaczenia pisemnego: 

Ins. Gabriela Swiatlowska 
Dvorkinova 14 
040 22 Kogice [Koszyce] 
Republika Slowacka 

Stilus, s.r.o. 
Jesenskeho 12 
911 01 Tren6n [Trenczyn] 
Republika Slowacka 

15.03.21/STN 

330 / 2021 

Certyfikat zgodnoici 

Liczba stron tiumaczonego dokumentu / liczba stron thimaczenia pisemnego: 2 / 2 

Liczba przekazanych egzemplarzy: 

Miejsce i data: 
	

Koszyce 15 marca 2021 r. 
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OBAC 
Oirodek Badari, Atestacji I Certyflisacji Sp. z 0.0. 

Nazwa wyrobu: 

Typ (odmiany): 

Parametry techniczne: 

44421 Gliwice, ul. tabgdzka 21 

CERTYFIKAT ZGODN0k4I 
Nr OBAC/0018/CZ/19 

BSG Sp. z 0.0. 
ul. Andrzeja Struga 20 
95.100 Zgterz 

13S6 Sp. 20.0. 

ul. Andrzeja Struga 20 
95-100 Zgierz 

Nawierzchnie na place zabaw 

TETRAPUR P245. TETRAPUR PZ 80. TETRAPUR PZ 100. TETRAPUR PZ 120 

Nazwa i adres 
posiadacza certylikatu: 

Nazwa i adres producenta: 

Parametry 
TETRAPUR 

PZ 45 
TETRAPUR 

PZ 80 
TETRAPUR 

PZ 100 
TETRAPUR 

PZ 120 
Krytyczna wysokok upadku [m] dla H1C=I000 1.5 1,1 2,5 3,2 
Gruboit nawierzc1mi Lmm] 45 80 100 120 

Spelnienic podstawowych wymogOw bezpieczefistwa zapewniono poprzez zgodnoie z normami: 

PN-EN 1177+AC:2019-04 

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0018/RM/19 

Zgod n le ze sprawozdaniem z badan: 

— Numer 1/LU335/2018/A z dnia 04.112018 r. 

- Numer 2/LL/335/2018/A z dnia 04.12.2018 r. 

Numer 3/L1J335/2018/A z dnia 04.12.2018 r. 

Numer 4/LU335/2018/A z dnia 04.12.2018 r. 

Program certylikacji wyrobu: OBAC/PC-la 

Zgodnic z dokumentacjn: wg wykazu na stronie 2/2 

Certyfikat jest watny w okresie od 05.07.2019 do 09.01.2022. Wtakiciel certyfikatu ma prawo do otwiadczania zgodno3ci 
wylacznie dla wyrobu (6w) posiadajacych identyczne wtatciwoki (parametry) jak przedstawiony do oceny wzOr ( wzoryl 

Certyfikat nie oznacza, a jednostka certyfikujaca przeprowacizila nadzor lab kontrole procesu produkcyjnego. Proces 
produkcji / zakladowa kontrola produkcji nie jest objcty(a) niniejszym certyfikatem. 
Otrodek Badan Atestacji i Ccrtyfikacji „OBAC" w G • icOwydajdc niniejszy Certyfikat nie bicrze odpowiedzialnoici za 

ewentualne naruszenie praw wylacznych i pokrevm 	toe i•wik,. 
Kierow ik 

Jednostki Cerii jatcej 

c\-1--- 
mgr Piotr Tarnawski 

. 2 "" 	 Strona 1 z 2 

Wydanie 02 

Gliwice, 5 lipca 2019 r. 

Druk OBAC/P0-1/F7 



Názov a adľesa
držiúl,®
ccrtifikÁtu:

Názov a adr«a
výrobcu:

Ná2x}v výrobku:

OBAC
Ošrodek BadaÁ Atestacji i Cenyfikacji Sp. z o.o.

[Skúšobné, atestačné a certifikačné stredlsko spol, s r.o.]
44-121  Gliwice, ul. Labedzka 21

CERT]FIKÁT 0 ZHODE
č. OBAC/0018/CZ» 9

BSG Sp. z o.o. PSG spol. s ľ.o.]
ul. Andrzgja Smga 20
95-100Zgierz

BSG Sp. z o.o. [BSG spol. s r.o.]
ul. Andľzeja Sduga 20
95-100 Zgieľz

Plochy m detské ihriská

Typ ("rimty):            TETRAPUR PZ 45, TETRAPUR PZ 80. TETRAPUR PZ 100, TETRAPUR PZ 120

Tecbi)ické pammetre:

Paľamede TETRAPUR TETRÁPUR TETRAPUR TETfupuR
PZ45 PZ80 PZ 1 00 PZ  120

Kritické výška Dádu ľml ore HIC=1000 1.5 2,1 2,5 3.2
ľúbka zvr§ku [mm] 45 80 100 120

Dodržíavanie zálĹladných bezpečnostbý€h i)ožjadavi€k je za Bt€né zhodou s Dormaml:

PN-EN 1177+AC:20I 9-04

DÔvemá spriva týkajúca sa pogudzovania výrobb: OBAC/0018ftM/19

V súlade so správou zo skúšok:
-Čĺslo  lALB35A2018/A zo dňa 04.  12. 2018
-Čĺslo 2flLL#35#Ol 8/A zo dňa 04.  12. 2018
-Číslo 3fl,L#35Á2018/A zo dňa 04.  12. 2018
-ČĺsIO 4n.L835#O 18/A ZO dň@ 04.  12. 2018

Progmm €eľtiflkécl€ výrobku : OBÁcm-la

V súlade s dokumentáclou: podľa zoznamu na strane 2 / 2

Certifikát je plati`ý  m dobu od  5.  7.  2019  do 9.  1.  2022.  Dižiteľ certirikátu  má nárok vyhlasovď zhodu
výlučne  týcl)   výrobku(ov),   ktoré  majú  identické  vlastnostl  (paľameq'e)  8ko   pľedložený   k  posúdeniu
vzOÚ).
Ceľtifikát ne2m[riená, že notifikáčna jednotka vykomla dozor alebo kontrolu výľobného procesu. Výrobný
proce§ / vnútropodtiiková kontrola výľoby nie je zahmutá (nie sú zahmuté) Úmto ceľtifikátom.
Ošrodek Badaň Atestacji  j  Ceriyfikacji „OBAC" v Gliwiciach vydaJiím tohio cer(ifikátu nezodpovedá za
prípadné poľušenie výlučných a obdobných práv.

Vydanie 02
Gliwice,dňa5.júla2019

Vedúci
Notiflkačtiej Jednotb
/-/ nečito[ieľrľý podpls
mgľ Piotr Tamawskl

Odilačok úradnej. okrúhleó pečiaJky s textom :
Notifikačnájednotka

Ošrodek Badafi Atestacji i Cepyfikacji OBAC Sp. z o.o.
[Skúšobné, atestačné a certiíikačné sqedisko OBAC spol. s ľ.o,]



PREKLADATEUSKA DOLOiKA 

Preklad som vypracovala ako prekladater zapisanj,  v zozname znalcov, tImodnikov a prekladaterov, 
ktorj,  vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenskj,  jazyk — pors4 
jazyk. evidekne is10 prekladatera 970253. 
Preklad je v denniku zapisanY pod dislom 3'30 
Preklad suhlasi s prekladanou listinou. 
Vyhlasujem. te som si vedoma misledkov vedome nepravdiveho prekladu. 

KLAUZULA TLUMACZA 

Niniejsze tlumaczenie pisemne sporz.Idzilam jako tlumacz wpisany na Liste Biegtych oraz Tlumaczy 
Ustnych i Pisemnych, prowadzon4 przez Ministerstwo Sprawiedliwoici Republilci Slowackiej w 
zakresie jgzyk slowacki — jezyk polski, numer ewidencyjny thnnacza pisemnego 97025?. 
Niniejsze tiumaczenie pisemne zostalo zarejestrowane w dzienniku pod numerem ,4,10 .01._/1 
Niniejsze tlumaczenie pisemne jest zgodne z przettumaczonym dokumentem. 
Oiwiadczam. te jestem iwiadoma skutkow umySinie nieprawdziwego ttumaczenia pisemnego. 
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Union
Pojsfovňa

Čĺslo  poistnej zmluvy   11-317729

P0lsTNÁ  ZMLUVA

Poistenie zodpovednosti  za  škodu

unionpoist,ovňa-s.,isrg:dšič3o2V2:Í|o,gíš,620o%gái3;gáal,Slovenskáľ®pub„ka

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava  1, odd. Sa, vl. č. 383/8
lBAN:  SK591111  0000 0066 0054 7090,  BIC:  UNCRSKBX

(ďalej len „poist'ovateľ")
a

vorímovzäb%uó:s;réo,.;%i5B,reDiig:o2uo23á5/3806áígllolTrenčin

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčin, odd. Sro., vl. č. 32049/R
SK NACE: 42990

lBAN:  SK37 7500 0000 004013612418,  BIC: CEKOSKBX
(ďalej len „poistník a poistený")

uzavierajú  podľa  §  788  a  nasl.  Občianskeho  zákonníka  č.40/1964  Zb.,  v  znení  neskorších  zmien  a
doplnkov

poistnú zmluvu o poistenĺ  zodpovednosti za škodu

Poistná doba:             od 04.12.2020 na dobu neurčitú

Poistné obdobia:      od 04.12. do 03.12. nasledujúceho kalendárneho roka

č'ánok 1
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Pre toto poistenie platia:
•    Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (ďalej len flvppz")
•    Osobitné  dojednania  pľe  poistenie  všeobecnej  zodpovednosti  za  škodu  ODZ-VZ/1018  (ďalej  len

'.ODZ_VZ")'
ktoré sú priložené k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Súčasťou poistnej zmluvy je aj:
•    Pri.loha č.1. Výpis z obchodného registra

Poistené činnosti poistenie podl'a tejlo časli zmluvy sa vzťahuje na činnosti poisteného uvedené vo
Výpise z Obchodného registra

Obrat z poistenýchčinností 1.875.515,00 €

Uzemná platnost'poistenia Slovenskä republika

Limit poistnéhoplnenia-poistnáSuma
za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia

Základný ľozsah poistenia Poistná suma Spoluúčasť Ročné poistnésdaňou

Všeobecná zodpovednost' za škodu 200.000.00 € 100,00 € 699,76 €

Ročné poistné s daňou si)olu 699.76 €

1+098+01+03+0819 1/3



Clanok 3 
Zvla§tne dojednania 

1. V sulade s ustanovenim ãl. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednava, ie poistenie sa nevztahuje na 
zodpovednost za'Skodu sposobenu zasahom do prava na ochranu osobnosti, i me naklady vzniknute 
v closledku existencie nemajetkovej ujmy. 

2. Pre predmet poistenia podia I. 3 ods. 1 pism. c) a d) ODZ-VZ sa odchylne dojednava spoluitast vo 
vyke 2000, 	E. 

3. V sOlade s Ol. 11 ods. 3 VPPZ/1018 sa dojednava, 2e poistenie sa nevzfahuje ani na . kody yzniknute 
v sOvislosti s vystavbou, monta2ou alebo opravou hradzi, tunelov, mostov, 2eleznidnej infra§truktury, 
pri raziacich pracach a pracach v a/alebo na objektoch jadrovych zariadeni. 

tlanok 4 
Pripoistenia 

Neboli dojednane. 
Clanok 5 

VOka a splatnost' poistneho 

Druh poistneho be2ne 
Poistne s dahou v poistnom obdobi 699,76 E 
Frekvencia platenia roOne 
Datum splatnosti 04.12. prislu§neho kalendarneho roka  
Prve poistne zaplatene bezhotovostne 

Druh aviza potova poukakka 
Uaet pre iihradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

Variabilny symbol 11317729 
Dah z poistenia vo vy§ke 8% bola aplikovana v zmysle zakona O. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o 
zmene a dopineni niektorych 7akonov tjainneho od 1.1.2019. 

danok 6 
Zavereane ustanovenia 

1 Prava a povinnosti poisteneho, poistnika a poistovatera sU upravene vo vy§§ie uvedenych 
vSeobecnych poistnYch podmienkach a osobitnYch dojednaniach, pridom tieto tvoria neoddelitelnu 
skast poistnej zmluvy. 

2 Poisfovater ma pravo upravit vy§ku poistneho ku dhu jeho splatnosti alebo ku driu splatnosti prvej 
splatky v poistnom obdobi v pripade, ak pa uzavreti poistnej zmluvy dajde k zmene faktorov, na 
zaklade ktorych bolo urOene poistne pri uzatvarani poistnej zmluvy. Za zmenu faktorov sa povaiuje aj 
zyyS'enie §kodovosti v porovnani so §kodovostou, s ktorou poOital poist'ovatel pri uzavierani 
poistenia. Skodovost je podiel nakladov na poistne pinenia k predpisanemu poistnernu. Poistovater 
je povinny oznamit' novO vOku poistneho poistnikovi pisomne, najneskor v lehote dvoch ty2c1nov pred 
jeho splatnost'ou. Poistnik je opravneny poistnO zmluvu vypovedat' pisomne, v lehote 1 mesiaca od 
dorutenia oznarnenia o zyySeni poistneho. Poistna zmluva v takom pripade zanika dorutenim 
vypovede poistovatetovi. Vypoved' je bezplatna, poistovatet za takOto vypoved nektuje 2iaden 
poplatok. 

3 PoistenY svojim podpisom potyrdzuje, 2e poistovatetje opravneny poOas trvania poistenia poskytovat' 
tretim osobarn informacie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informacie o poistnej zmluve 
v rozsahu — Obchodne meno poisteneho, adresa poisteneho, ICO poisteneho, Oislo poistnej zrnluvy, 
poistny produkt, poistna suma, zoznam vozidiel podia prislu§nej prilohy tejto poistnej zmluvy a tie2 
informaciu o uhrade poistneho. 

4 Poistnik svojirn podpisom potvrdzuje, 2e• 
a) vSetky nim vygSie uvedene Odaje sU upine a pravdive, 
b) mu boli pred uzavretim poistnej zmluvy odovzdane: 

- vy'Stie uvedene poistne podmienky, 
- Informaany dokument o poistnom produkte — Poistenie zodpovednosti za §kodu, 
- Zakladne informacie o ochrane osobnYch Cidajov pre dotknutO osobu. 

5 Tato poistna zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pa jednom pre ka2dU zmluvnu stranu. 

2/ 3 



6. Zmluvrie strany vyhlasujO, 2e si Zmluvu preditali. jej obsahu porozumeli a na znak toho, 2e obsah teito 
Zmluvy zodpoveda ich slobodnej a va2nej vOli, ju vlastnorudne podpisali. 

V Trendine ciFia 03.12.2020 
	

V Bratislave dna 03.12.2020 

poist 	oistp4 
\ 	

poist'ovatel' 
. 	

Kara:. 	60 Brattslav 

Tomas sAca 	 c. Jozef Vadkerty 

konatel 	 ranaér odboru upisovania a podpory 

Cislo obchodnej zmluvy: 
Meno ziskatera: 
Cislo ziskatel'a/panel: 

11-MAK-662 
Sophistic Pro finance, as. 
PANEL 1 

3/ 3 



Verejmi obstaravater 
EKO - podnik verejnoprospegm?ch sluiieb 
Halag'ova 20, 832 90 Bratislava 

 

Priloha d. 2- east' 3. 

NAVRH UCHADZAtA NA PLNENIE ICRITERIl 

VerejnSt obstaravater:  

EKO - podnik verejnoprospegnych sluiieb 

Nazov zAlcazicy:  

„Dodanie a montat hracich prvkov 

3 east': Ret'azove hojdaeky" 

Nazov: Verime v Zabavu, s.r.o. 

Sidlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trendin 

1C.0: 46167145 

kontaktna osoba: Tomag Kyselica, konater spolodnosti 

Telefon: +421 917 353 050 

E-mail: info@verimevzabavu.sk  

Predmet 
Cena celkom 

bez DPH v EUR 
DPH 

Cena celkom 
s DPH v EUR 

„Dodanie a montdi hracich 

pri.kov" 

3.east': Refazove hojdaky 

16.207,00,- eur 3.241,40.- cur 19.448,40,- cur 

Uchadzad prehlasuje, 2e sa v pinom rozsahu oboznamil s podmienkami VSizvy na predkladanie ponak, opisom 
a gpecifikaciou predmetu obstaravania. Definovanj,m podmienkam porozumel a s poskytnutim sluieb za tSichto 
podmienok stihlasi. Uchadzad zaroven prehlasuje, 2e vgetky adaje uvedene v ponuke a doklady tvoriace sadase ponuky 
sa imlne a pravdive. Uchadzad prehlasuje, e zmluvna cena diela v pinom rozsahu obsahuje ocenenie vgetkSich 
potrebnj+ch pric a dodavok potrebnjrch pre zhotovenie diela podra podmien uvedench v saea-injrch podkladoch 
vratane ich priloh a zohl'adnuje pripadne rizika, ktore podas realizacie vznikrnfr savislost.  s 

Zaroven vyhlasujem, 2e somAnie-sem platiterom DPH. 

Datum: 12.07.2022 

Miesto: Trendin 

Pediatka, podpis gtatutarneho/spinomocneneho zastupcu: Tomag KyAiica, konater spolodnosti 

1 



Treneine 

12.7.2022 

- povinne Cidaje yypIni uchadzat 

V: 

Dna: 

Poznamka 

Nazov predmetu zakazky: „Dodanie a montii hracich prykov" 
	

Priloha e. 1 
	

Jednotkove ceny 

3. ast.: Ret'azove hojdaaky 

Jednotkova cena za MJ v EUR Celkova cena za predpokladane 

P.e. Plo±ka MJ 

Predpokla 
clane 
mnoistvo 
MJ 

bez DPH 
Sadzba 
DPH 
v% 

DPH s DPH bez DPH s DPH 

1 
Dvojmiestna refazova hojdaeka s jednym klasickym a jednym detskym 
sedadlom 

ks 4 1 245,00 20% 249,00 1 494,00 4 980,00 5 976,00 

2 Dopadova plocha - EPDM - dlaidice m2 105 38,00 20% 7,60 45,60 3 990,00 4788,00 
3 Strkove loiko vratane vykopu a odvozu vykopanej zeminy m2  105 45,00 20% 9,00 54,00 4 725,00 5 670,00 
4 Obrubnik parkovy vratane osadenia do betonoveho loika m 88 14,00 20% 2,80 16,80 1 232,00 1 478,40 
5 Montai 4 ks hojdatiek kpl 1 1 000,00 20% 200,00 1 200,00 1 000,00 1 200,00 

6 
Dovoz 1 ks hojdadky na detske ihrisko Pie§fanska ul. Bratislava, 3 ks 
hojdaEiek na detske ihrisko v areali prirodneho jazera Kuchajda, 
Bratislava 

kpl 
1 
280,00 EUR 20% 56,00 336,00 280,00 336,00 

Cena celkom 16 207,00 EUR 19 448,40 EUR 

Obchodnjf nazov uchadzata: Verime v zabavu s.r.o. 

Sidlo uchadzaaa: Pod Brezinou 86, 911 01 Trenain 

ICO: 46167145 

DIO: 2023253034 

Podpis a peeiatka: 

Meno a priezvisko opravnenej osoby na podpisovanie: Tomai Kyselica, konater spoloenosti 

- kriterium na vyhodnotenie ponak 



V1-(PIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA 

Stay aktualny k: 06.07.2022 

aislo ylo2ky: 20895 

I. Partner verejneho sektora 

Obchodne meno : Verime v Zabavu, s.r.o. 
Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: Pod Brezinou 

b) Supisne/Orientadne eislo: 3745/86 
c) Nazov obce: Trenein 
d) Pse: 91101 
e) Slovenska republika 

ICO: 46167145 

Pravna forma: Spoloonost s rueenim obmedzenym 
Platnost' : od: 23.11.2017 

II. Opravnena osoba 

Men° : Mgr. Igor 8ima 

Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: Holleho 
b) Supisne/Orientaene dislo: 378/49 
c) Nazov obce: 2ilina 
d) Psd: 01001 
e) 8. tat: Slovenska republika 

ICO : 42068690 

Platnost' : od: 23.11.2017 

III. Konedni uhvatelia vjihod 

Meno : -roma§ Kyselica 
Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: Pod Brezinou 
b) SOpisne/Orientaene eislo: 3745/86 
c) Nazov obce: Trendin 
d) Psd: 911 01 
e) ttat: Slovenska republika 

Datum narodenia : 
Statna prislu§nost' : Slovenska republika 
Verejnjr funkcionar : Nie 
Platnost': od: 23.11.2017 



IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o oveľení konečných užívatel'ov výhod

Dátum oznámenia :  i2.oi.2o22
Dátum overenia  :  i2.oi.2o22
Typ overenia  :  k 31. decembru kalendárneho roku

Vl. Udelené pokuty

Bez záznamov.

Vll. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.


