
Z M L U V A O D I E L O č. 085/14/07/ZoD 
podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

I. Zmluvné strany: 
1.1. Objednávateľ: Mesto SENEC 

Mierové nám. 8, 903 15 Senec 
zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

IČO: 00305065 
Bankové spojenie: OTP Banka 
IBAN: SK82 5200 0000 0000 056 2441 

1.2. Zhotoviteľ: Alex Fémbútor Kft., 
Magyar u. 21-23, 2072 Zsámbék, Maďarsko 

Štatutárny orgán: Dr. Karasszon Mihály, konateľ spoločnosti 
Zodpovedný pracovník za technickú časť: Dr. Karasszon Mihály 
IČO: 13-09-083009, DIČ: 11893389-2-13, IČ DPH: 
Bankové spojenie: OTP Bank Rt. 
IBAN: 
Zapísaný v obch. registri Közigazgatási és Igazság gyi Minisztérium Zápis č. 13-09-083009 

II. Predmet zmluvy 

2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v súlade so svojou súťažnou ponukou v rámci 
vyhláseného verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku č. 135/2014 dňa 
14.7.2014 pod č. 14482-WYT, nadväzne na súťažné podklady zabezpečí pre 
objednávateľa dodávku tovaru – diela “Nábytok MŠ Alfa“ v súlade so svojou súťažnou 
ponukou a Prílohou č. 1 tejto ZoD. 
Predmetom zákazky zariadenie MŠ Alfa. 
Podkladom pre fakturáciu bude zoznam dodaného tovaru (Príloha č. 1 tejto ZoD). 

2.2 Súčasťou zhotovenia diela – realizácie prác a tým i súčasťou ceny sú taktiež: 
- doprava tovaru do priestorov MŠ Alfa – Slnečné jazerá – juh, Senec 
- montáž dodaného tovaru 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať 
a zaplatiť dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 
2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že 
sú mu známe technické podmienky na realizáciu diela a že disponuje dostatočnými 
kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami. 
2.5. Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované: 

a) platnými zákonmi a normami STN 
b) garančnou lehotou, ktorú obstarávateľ požaduje minimálne 24 mesiacov odo dňa 

odovzdania a prevzatia 
2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že 
sú mu známe technické podmienky na dodania tovarov a že disponuje dostatočnými 
kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami. 

III. Dodacia lehota a miesto plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. II. 
tejto zmluvy dodá a zrealizuje po podpise tejto ZoD v lehote 45 kalendárnych dní. 
Ukončenie dodávky bude potvrdené písomným prevzatím diela zo strany objednávateľa. 

3.2. Miesto plnenia je areál MŠ Alfa – Slnečné jazerá – juh, v Senci. 



IV. Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena za splnenie podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako 
pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov: 
a) dodávka a realizácia podľa bodu 2.1. a 2.2. vo výške podľa Prílohy č. 1 a činí celkom 
bez DPH 25.577,30 EUR, cena s DPH celkom 30692,76 EUR, slovom 
Tridsaťtisícšesťstodeväťdesiatdva € sedemdesiatšesť centov. 

4.2. Cenu za predmet plnenia, podľa čl. IV., ods. 4.1.tejto zmluvy, dojednanú v tejto 
zmluve, zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po dodaní diela na základe súpisu dodaného 
tovaru potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa. Preddavky (zálohy) objednávateľ 
neposkytuje. 

4.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude faktúra 
vystavená zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto 
zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej odovzdania objednávateľovi. 

4.4. Faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi musia obsahovať nasledovné údaje: 
a) číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely 

DPH 
b) názov a sídlo organizácie odberateľa a dodávateľa ( obchodné meno a adresa ), 
c) predmet diela, súpis dodaného tovaru potvrdený zodpovedným pracovníkom 

objednáveteľa 
d) deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti, 
e) označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené, 
f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa 
preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

V. Záruka - zodpovednosť za vady 

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve. 

5.2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok za vady uplatniť tieto 
nároky: 

a) bezplatné odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní 
b) odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak ide o vadu neodstrániteľnú. 

5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 24 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia diela. 
5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa 
dohodnú. 
5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri 

prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne. 
5.6. V prípade zodpovednosti za vady má objednávateľ právo požadovať bezplatné 

odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné, resp. výmenu tovaru ak sú vady 
neodstrániteľné. Týmto vysporiadaním sa dotknutá časť dodávky považuje za dodanú bez 
vady. 

5.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto 
zmluve všeobecne záväzných technických normách (STN). Uplatenie zodpovednosti a 
oznámenie vád musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie 
vady, ako sa prejavuje a návrh vybavenia - spôsob odstránenia vád. 



VI. Obchodné tajomstvo 

6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo 
tieto informácie nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

6.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné 
tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

VII. Odstúpenie od zmluvy 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto 
zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za 
podmienok ustanovených v obchodnom zákonníku. 

7.2. Podstatným porušením zmluvy je: 
a) ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa čl. II., III, IV. a V. tejto 

zmluvy 
b) neodstránenie vád a nedorobkov podľa pripomienok objednávateľa v dohodnutých 

termínoch 

VIII. Podmienky vykonania diela 

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zmestnancov. 
8.3. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených 

v príslušných STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela. 

IX. Zmluvné pokuty 

9.1. Za nedodržanie termínu realizácie prác podľa čl. III., bod 3.1. tejto zmluvy zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania. 

9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania s 
termínom odstránenia vád v dohodnutých termínoch. 

9.3. Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodov 9.1., 9.2. po dobu 
omeškania z dôvodov na strane objednávateľa. 

9.4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotoviteľ vyúčtuje úroky z omeškania 
vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením faktúry. 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti odpočítania zmluvných pokút z fakturácie 
vykonaných prác. 

X. Záverečné ustanovenia 

10.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

10.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

10.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 
10.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo 

zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni 
štatutárnych zástupcov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je 
každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný 
súd. 

10.5 Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na 
objednávateľa dňom odovzdania a prevzatria diela, uvedenom v zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí diela. 



10.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva dostane každá 
zmluvná strana. 

10.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v 
súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

V Senci dňa 21.10.2014 V Zsámbéku, dňa 21.10.2014 

Objednávateľ : Zhotoviteľ: 

„podpísané“ „podpísané“ 

Ing. Karol Kvál Dr. Karasszon Mihály 
primátor konateľ spoločnosti 

Nedeliteľná súčasť tejto ZoD: Príloha č. 1 zoznam dodaného tovaru s jednotkovými cenami 



Projekt: ADAPTÁCIA REKREAČNÉHO A ŠKOLIACEHO STREDISKA "ALFA" NA ŠKÔLKU 

VÝKAZ NÁBYTKU celkom 

OZN. 

2š 
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Po 
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R 
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Ro 
S1 
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16 
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4 
3 

15 
... 

8 
4 
35 

POPIS 

ŠATNÍKOVÉ SKRINKY 2 DIELNE DREVENÉ 
ŠATNÍKOVÉ SKRINKY 4 DIELNE DREVENÉ 
PREDEĽOVACIE PRIEČKY DO WC 

SKRINKA OBLÚKOVÁ 1/8 KRUH na 
kolieskach, vnútorný R=620mm, vonkajší 
R=1020mm 
ZÁSUVKOVÝ KONTAJNER uzamykateľný 
KNIHOVNÍČKA NA KOLESÁCH 
STÔL PRE UČITEĽKY (tri kontajnery na klúč) 

KUCHYNSKÁ ZOSTAVA PRE DETI 
(KUCHYŇA+DREZ) 
ĽAVICA 
MAGNETICKÁ TABUĽA 

NÁSTENKA 

DETSKÉ POSTIELKY DREVENÉ s roštom a 
matracom 
SKRINKA PRE PITNÝ REŽIM 
POLKRUHOVÉ POLICOVÉ UKONČENIE 
SKRINIEK 
DETSKÉ POSTIELKY STOHOVATEĽNÉ 
KRYTY NA RADIÁTORY 

REGÁLE DREVENÉ do skladov 
DREVENÉ PODLAHOVÉ ROŠTY 
STOLIČKY DETSKÉ DREVENÉ výška sedenia 
31cm 

ORIENT. ROZMERY 
( šxvxh ) 

675x348x1250 
1330x348x1250 
700x1200x25 

800x400x400 

418x400x574 
890x410x610 
1200x600760 

2x 800x335x1070 (585) 

1000x300x400 
1600x2000 

800x600 

1270x685x190 

880x500x1200 (600) 
R=400, h=400 

1320x560x150 
po zameraní 
skutočných rozmerov 
1200x400x2000 
1000x1000x50 

Materiál 

skrinka* 
skrinka* 
laminátová drevotriesková 
doska s ABS hranami hrúbky 
2mm, obojstranná, uchytenie v 
troch bodoch (2x do steny + 1x 
do podlahy) 
skrinka* 

kontajner* 
kontajner* 
stôl* 

skrinka* + farebné časti z 
lakovanej MDF dosky 
stôl* 
rám drevovláknitá doska 
laminovaná, povrch magnetický 
lakovaný, zadná časť zosilnená 
pozinkovaným plechom 

Rám z laminovanej 
drevovláknitej dosky, stena z 
korku a s textilným povrchom 

rám masívne drevo, drevený 
rošt 
skrinka* 
skrinka* 

plast 
drevo s ABS hranou hrúbky 
2mm 
masívne drevo 
masívne drevo 
masívne drevo, operadlo a 
sedadlo z preglejky min. hrúbky 
6mm 

Farba, odtieň JEDN. 
CENA bez 
DPH 
€/ks 

77,9 
133,2 

33,5 

33,2 

21,4 
28,5 
22,4 

70,3 

10,3 
129,7 

18,7 

75,4 

57,7 
19,9 

20,2 
742 

127,8 
27,3 
26,3 

CENA celkom bez DPH 
€ 

155,80 
2 797,20 

502,50 

166,00 

342,40 
114,00 
112,00 

281,20 

20,60 
518,80 

299,20 

4 976,40 

230,80 
59,70 

303,00 
742,00 

1 022,40 
109,20 
920,50 



Projekt: ADAPTÁCIA REKREAČNÉHO A ŠKOLIACEHO STREDISKA "ALFA" NA ŠKÔLKU 

VÝKAZ NÁBYTKU celkom 

OZN. 
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3 

POPIS 

STOLIČKY DETSKÉ DREVENÉ výška sedenia 
35cm 

STOLIČKY PRE PERSONÁL 

STÔL PRE PERSONÁL 
STOLY DETSKÉ DREVENÉ S 2mm ABS 
HRANOU výška 53crm 
STOLY DETSKÉ DREVENÉ S 2mm ABS 
HRANOU výška 55cm 
SEDAČKA 3 miestna (CLUB Trio), čalúnená 

KONFERENČNÝ STOLÍK 
SKRIŇA POLICOVÁ , jedna polica 
STÔL PRE UČITEĽKY ( jeden kontajner na 
klúč) 
STOLIČKY PRE UČITEĽKY PEVNÉ 

KANCELÁRSKE OTOČNÉ STOLIČKY 

SKRIŇA ZÁSUVKOVÁ , jedna zásuvka 
ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA pre personál a učiteľky 

ÚLOŽNÁ SKRINKA NA PRÁDLO (malá trieda) 

VEŠIAKY NA UTERÁKY s policou pre 10 ks 
pohárov 

VEŠIAKY NA UTERÁKY s policou pre 8 ks 
pohárov 

VSTAVANÁ SKRIŇA NA ČISTÉ PRÁDLO 

ORIENT. ROZMERY 
( šxvxh ) 

800x1200x760 
800x1200x530 

800x1200x550 

1680x770x770 

400x1000x400 
800x400x400 
1200x600760 

800x400x400 
760x530x1850 

1425x450x104 

675x180x250 

600x180x250 

1660x600x2000 

Materiál 

masívne drevo, operadlo a 
sedadlo z preglejky min. hrúbky 
6mm 
čalúnená stolička ergonomicky 
tvarovaný sedák a operadlo, 
bez podrúčky, oválny oceľový 
profil + čalúnenie 

stôl* 
stôl* 

stôl* 

čalúnená sedačka, materiál 
koženka 
stôl* 
skrinka* 
stôl* 

čalúnená stolička ergonomicky 
tvarovaný sedák a operadlo, 
bez podrúčky, oválny oceľový 
profil + čalúnenie 

otočná, výškovo nastaviteľné 
operadlo, nezávislé nastavenie 
sedáku a operadla, nosnosť 
120kg 
skrinka* 
skrinka* 

skrinka* 

fóliovaná MDF doska hrubá 
18mm, s ABS hranami hrúbky 
2mm 
fóliovaná MDF doska hrubá 
18mm, s ABS hranami hrúbky 
2mm 
skrinka* 

Farba, odtieň JEDN. 
CENA bez 
DPH 
€/ks 

26,3 

20,8 

51 
45,8 

46,6 

290,3 

21,3 
22,7 

23 

20,8 

58,1 

28,9 
70,6 

126,6 

23,9 

22,7 

248,6 

CENA celkom bez DPH 
€ 

2 577,40 

499,20 

255,00 
320,60 

792,20 

580,60 

42,60 
1 407,40 

69,00 

166,40 

116,20 

1 994,10 
564,80 

126,60 

95,60 

113,50 

745,80 



Projekt: ADAPTÁCIA REKREAČNÉHO A ŠKOLIACEHO STREDISKA "ALFA" NA ŠKÔLKU 

VÝKAZ NÁBYTKU celkom 

OZN. 

VZ 

Zo1 
Zo2 

POČET 

2 

1 
2 

POPIS 

VEŠIAKOVÁ STENA so zrkadlom 

NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA EXPO 4 
ZOSTAVA EXPO RIADITEĽA 

ORIENT. ROZMERY 
( šxvxh ) 

1200x1500 

3040x400x152 

Materiál 

laminátová drevotriesková 
doska hrubá 18mm, s ABS 
hranami hrúbky 2mm 
skrinka* 
skrinka* + stôl* 

Farba, odtieň JEDN. 
CENA bez 
DPH 
€/ks 

38,7 

222,8 
568,2 

SPOLU 

CENA celkom bez DPH 
€ 

77,40 

222,80 
1 136,40 

25 577,30 
Spolu s DPH 30 692,76 

POZNÁMKY Materiál 

skrinka* : vrchné a spodné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 25 mm 
bočné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 18 mm 
zadné dosky - zatvorené sololit v odtieni / alt. otvorené 
poličky - polohovateľné 
dvierka - fóliované MDF dosky 
nožičky - klzák 
úchytky - rozteč 96 mm, matný nerez 
dvierka -ABS hrany 2mm 
korpus - ABS hrany 2mm 

stôl* : vrchná doska - laminátová drevotriesková doska hrúbky 25 mm 
bočné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 18 mm 
vrchná doska - ABS hrany 2mm 
bočné dosky - ABS hrany 2mm 
nohy na prídavné a zasadacie stoly - masívne drevo 

kontajner* : vrchné a spodné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 25 mm 
bočné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 18 mm 
kolieska 
centrálny zámok 
vrchná doska - ABS hrany 2mm 
bočné dosky - ABS hrany 2mm 
zadné dosky - sololit /biela/ 


