
ZMLU\^[É STRANY
Objednávatel' :

Dodávatel':

C j.: TMLV-16712020

ZIrMLUVA q DIELO
uzavretá podl'a paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka 513191Z;z.

( d'alej len Zmluva )

čtanot t.

Tekovské múzeum v Leviciach
Sv. Michala 40,934 69 Levice
Zastúpený : Judita Magnová, riaditeloka
Bankové spojenie : Str{tna pokladnica
Císlo účtu : SK48 8180 0000 0070 0031 1513
Číslo účtu : SK02 8180 0000 0070 0031 1468
lČo: sotoz849 DIČ z2021452169
(d'alej len objednávatel')

Ladislav Németh - STOLAR CENTRUM
Koháryho uL,64671107

Zastúpený : Ladislav Németh , majitel'
Bankové spojenie:
Císlo účtu: SK38 7500 0000 0040 0104 6244
lčo : +opzo737 DIč: 1044895159 tč opn: sK1044895159
(d'alej len zhotovitel)

článok n.

rnýcrroorsKovB PODKLADY A ÚDAJE

l. Objednávatel'na obstarávanie predmetu tejto Zmluvy použil postup zadávania zákazky podťa
§ 1 1 7 ákon a ě. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoqých ákonov v
znení neskorších predpisov, a ě1.7 Smemice upravujúcej závázné postupy pri uplatňovani zákona ě.
34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní o anene a doplnení uvedeného zákona.

ČHnok III.

PREDMET zMLU\|r

l. Výroba a montáž depozitr{rneho nábytku do historického depozitára v Dobóovskom kaštieli
Tekovského múzea v Leviciach realizovanej v rámci podporeného projektu z Fondu na podporu
umenia ,,Rekonštrukcia mobiliár historického depozitrára Tekovského múzea v Leviciach" ě.20-,542-
02689 s nasledovnými parametrami:
- Skriňová zostava - 500xl74x80 cm so 4 posuvnými dverami a troma policami - 1 kus
- Skriňová zostava - 500x200x80 cm so 4 posuvnýrni dverami a troma policami - 1 kus
- Skriňová zostava - 500x174x80 cm so 4 posuvnými dverami a troma policami - 1 kus
- Skriňová zostava - 500x2O0x80 cnr so 4 posuvnými dverami a troína policami - l kus
- Mobilný pracovný stól - 140x60x80 cm s dvoma ásuvkami - 1 kus

Základný materiál na korpus a zasúvacie dvere biely DTD-L, hrany ošefené bielou PVC páskou,
chrbát SOLOLIT, osadený v polodrážke korpusu. Na korpuse sú namontované vodiace lišty, na
dvierkaclr vodiace koliečka. Skrinky sú konštrukčne riešené z dvoch boxov o roaneroch výška 130 cm,
šírka 75 cm, na seba uložených a spájaných skrutkarrri.



2. Termín dodania požadovaných prác s požadovanými parametrami je do 30. 3.202|.

Článok IV.

CENA ZA DIELO A FAKTURÁCIa

1. V zrnysle zákonač. 18196 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok
a prieskumu trhu vykonanom dňa 9. lL.2020 bola cena stanovená za kornplet dodávku uvedenú
v Článku lII. tejto zmluvy v celkovej hodnote 6.430,00 € - slovom: šesťtisicštyristotridsať € ( základ
bez DPH 5.358,33 €,20Yo DPH 1.071,67 € ) ako pevná cena a je nenrenná.

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady sťtvisiace so zhotovením
diela a primeraný zisk zhotovitel'a.

3. Fakturácia za predrnet zmluvy sa vykonaná nasledovne :

Cenu za predmet zmluvy uhradí objednávateť dodávatel'ovi na základe daňového dokladu - fakt{rry,
ktorá bude vystavená v nasledujúci deň po odovzdaní predmetu dodávky dodávatelbm objednáva-
tel'ovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone é.22212004 o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších z-mien a doplnkov a údaje v zmysle Obchodného zákonníka.

4, Splatnosť faktúry je 14 dní, V prípade omeškania úJrrady faktúry objednávatelbm je dodáLvateť

oprávnerrý úětovať úrok z omeškania vo výške 0.02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5, V prípacle, že dodávatel'nedodrží lehotu na vykonanie a odovzdanie diela je povinný zaplatiť
objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške 0,05Yo z dohodnutej ceny diela, zakaždý deň omeškania.

Článotr v.

UKONČENIE A ODOVZDANIE DItrLA

1. Dielo bude odovzdané zástupcorn dodávatel'a zástupcovi ob.iednávatel'a na základe písomného
protokolu.

2. Za nedostatky vzniknrrté po odovzdaní diela dodávatel' zodpovedá iba vtecly, ak boli spósobené
nesplnením jeho povinností alebcl sa na ne vzťaltuje záruka na kvalitu.

Článok VI.

PovINNosTI oBJEDNÁvlrnrn

l. Objeclnávatel' je povinný predmet Z,mluvy prevziať a zaplatiť dohoclnutú cenu. Ďalej je povinný
poskytnúť dodávatelbvi všetky potrebné infonnácie, nevyhnutné pre riadne a včasné plnenie po-
vinností dodávatel'a, vyplývajúce z tejto Zrnluvy.

2. Prípadné oneskorené špecifikovanie požiadaviek na clielo bude nrať vplyv na predíženie termínu
ukončerria diela bez pcrral izáci e dodávate l'a.



čHnoIrVII,

PovINNo§TI DoDÁvATErA

1. Dodávateť sazavázujevykonať dielo v kvalite zodpovedajúcej úěelu Zmluvy, právnym predpisom

a záváznýmtechnickým normám v stanovenom termíne,

čHnokVIII

zÁnučnp A pozÁRučNÉ, ponprlnNKy

1. Na dielo uvedené v článku tII. tejto Zmluvy sa vďahuje zárukav dobe 36 mesiacov od odorizdania

diela.
2. oznarnenie nedostatko v - závad(reklamácia) musí by' vykonané písomne, inak je nePlatné, Musí

obsahovať označenie nedostatku, miesto r.J"'* neOqstatoi nachád-za a PoPis, ako sa nedostatok

prejavuje. Dodávateť.;" poui*y'nu r"tura"iu i"agovať do l hodiny pojej obdržaní a dohodnúť

I 
"új.Jireuut"lbm 

primeranú lehotu odstránenia nedostatku _ závady.

3. Nároky objednávatel,a z riadne reklamovaného nedostatku , záNady sa riadia príslušnými usta_

noveniami obchodného zákonníka,

článok IX.

zÁvrnn č Nú no"rronAl\ IA

1. Táto Zmluva a jej obsah sa móže meniť, dopínať alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán

v písomnej fonme.

2. v prípadoch, ktoré nie sú riešené touto zmluvou sa bude postupovať podťa príslušných ustanovení

obchodného zákonníka.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktoqfch každá zmluvná strana obdrží dve

vyhotovenia.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma anluvnými ,tl.Tary a.úěinnosť dňom

nasledujúcim po ani:.: p*ěrro,"".".;*niu"řáyrt" § 47azákonaě,4011964 Zb, občiansky zákonník

u 
"neni 

n"stoisi"t, pi"ápi.ov na webovom sídle objednávatel,a.

5. Dodávateť v zmysle zákona ě.l8l20l8 Z. z. o o_chryne osobnýclr údajoy a.o.zmene a doplnení

niektorých zákonov p;;kyr-J. Tekovskému múzeu v Leviciach Ičo 36102849 súhlas so spracovaním

osobných ťrdajov, r<tároJlaávater dobrovoŇ poskynije objedrrávatel'ovi v rozsahu Údajov uvedených

v tejto Zmlwó pre potreby realizácieúěelu Zmluvy,

6. zodpovední pracovníci zmluvných strán túto zmluvu podpísali na znak súhlasu s jej obsahom

a svojim podpisóm oruJr,u3t, že jój obsahu porozumeli a sú s nirn plne uzrozumení,

7hŇ,

ňi ii'l.ěr,i /'/{/,U / L 1,,,,,,...""",:",l""", L)

Judita Magn ová, riy'dýel'ka
Tekovské ntúzeum v féviciach

Ladislav Németh, konatel'

V Leviciach,.,?.§..!!q].,.lU!.
TEKOVSKÉ 'MLt.r:,


