MsÚ

Žiar nad
Hronom
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é 11/1043

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník")
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:

M e s t o Ž i a r nad H r o n o m
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 00 321 125
DIČ: 2021339463
Nieje platcom DPH.
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žiar nad Hronom
Číslo účtu: 14621422/0200
Oprávnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technických : Ing. Pavel Mužík
Telefón: +421 45 678 71 31
Fax:
+421 45 678 71 55
E-mail: emil.solnica@ziar.sk
vo veciach zmluvných : Ing. Zuzana Beliančínová
Telefón: +421 45 678 71 32
Fax:
+421 45 678 71 55
E-mail: zuzana.beliancinova@ziar.sk
(ďalej len ako „objednávateľ")
a

Zhotoviteľ:

HELVYK ELEVATORS, s.r.o.
Zastúpený:
Štefanom BRINDZOM, konateľom spoločnosti
Sídlo:
Levická 51,949 01 Nitra
IČO:
35971983
DIČ:
2022105030
IČ DPH:
SK2022105030
Bankové spojenie:
PRÍMA BANKA, Nitra
Číslo účtu:
081340000/5600
Tel. číslo:
037/ 733 60 07
Registrácia:
Obchodný register Obchodného súdu Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka č. 17507/N
Oprávnené osoby pre rokovanie:
vo veciach technických :

Ing. Marek ŠRANK
Telefón: 0908 668 063
E - mail: technik@helvyk.sk

veciach zmluvných:

Štefan BRINDZA
Telefón: 0908 748 158
E - mail: info@helvyk.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

I.
Predmet zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podlimitnej zákazky v zmysle § 100
až 102 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „ R e k o n š t r u k c i a v ý ť a h o v e j š a c h t y a m o d e r n i z á c i a o s o b n é h o v ý ť a h u " v stavbe so súp. č. 409,
číslo vchodu 8, na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom, podľa ustanovení Obchodného
zákonníka v súlade s ponukou zhotoviteľa do verejného obstarávania, predloženej na základe
výzvy verejného obstarávateľa (objednávateľa) podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom
obstarávaní, zverejnenej na intemetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie pod číslom č.
195/2013 zo dňa 5.10.2013 zn 16300 - WYP a v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve o dielo R e k o n š t r u k c i u v ý ť a h o v e j š a c h t y a m o d e r n i z á c i a
o s o b n é h o v ý ť a h u , a to v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa a v súlade so súťažnými
podmienkami a podkladmi objednávateľa, v kvalite podľa príslušných STN a platných technických
noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, prevádzkových, požiarnych
a bezpečnostných.predpisov (ďalej ako „dielo").
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa
zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov a v
zodpovedajúcej kvalite.
4 . Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že cenová ponuka, ktorú objednávateľovi predložil,
je úplná a postačujúca na riadne a včasné vykonanie diela, tak aby sa naplnil základný účel tejto
zmluvy, ktorým je rekonštrukcia výťahovej šachty a modernizácia osobného výťahu,
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečí aj všetky
súvisiace plnenia a práce, ktoré nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému
vykonaniu diela.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela,
že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými
oprávneniami, kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
7. Miesto dodania a vykonania diela: Stavba so súp. č. 409, číslo vchodu 8, na Námestí Matice
slovenskej v Žiari nad Hronom.
8. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy výlučne prostredníctvom odborne spôsobilých
osôb.
9. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu za dohodnutých podmienok v tejto zmluve.
II.
Č a s v y k o n a n i a diela
1.
2.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo d o 6 0 d n í o d o d ň a ú č i n n o s t i tejto z m l u v y
Termín ukončenia diela uvedený v bode 1. tohto článku, je konečný s výnimkou zásahov vyššej
moci; pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok.
V prípadoch uvedených v bode 3. tohto článku, sú zmluvné strany oprávnené pozastaviť
realizáciu diela a to po dobu trvania týchto prekážok. Pozastaveniu realizácie diela však musí
predchádzať písomné oznámenie, doručené druhej zmluvnej strane, obsahom ktorého bude
vymedzenie konkrétnej prekážky, ktorá bráni v realizácii diela. V prípade pochybností je zmluvná
strana, ktorá pozastavila realizáciu diela, povinná existenciu takejto prekážky preukázať. Doba
realizácie diela sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolnosti brániacej realizácii diela.
Zmluvná strana, ktorá realizáciu diela pozastavila, je povinná bezodkladne informovať druhú
zmluvnú stranu o zániku prekážky brániacej realizácii diela.

4.
III.
Cena za dielo a platobné podmienky
1.

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku H. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany vychádzali pri
dohode o cene z cenovej ponuky zhotoviteľa predloženej do verejného obstarávania. Celková
dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je 3 8 . 3 6 4 , - E u r s D P H , s l o v o m
t r i d s a ť o s e m t i s í c t r i s t o š e s ť d e s i a t š t y r i Eur. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. tejto
zmluvy je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez možnosti úprav počas trvania
zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 6.
tohto článku zmluvy.
R o z p i s c e n y diela:
Cena bez DPH:
31.970,- Eur
DPH 2 0 % :
6.394,- Eur
C e l k o v á c e n a diela:
38.364.- Eur
Slovom: (tridsaťosemtisíctristošesťdesiatštyri)Eur

2.

Cena za dielo, uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy, je viazaná na cenovú ponuku zhotoviteľa,
ktorú zmluvné strany považujú za úplnú a záväznú.
3. Cena za dielo, uvedená v bode 1. tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením
záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením
záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie
podmienky materiálov, výrobkov, a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúcich všeobecne
záväzným predpisom platným ku dňu uzavretia zmluvy a platnými STN.
4 . Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa nebudú
objednávateľom uhradené.
5. Jednotkové ceny sú pevné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia
a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného realizačným projektom
a tendrovej dokumentácie za účelom zvýšenia ceny.
6. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na
obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú. Cenu je
tiež možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH.
7. Objednávateľ na realizáciu diela neposkytne zhotoviteľovi žiadne preddavky.
8. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po
vykonaní a odovzdaní diela ako celku na základe preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov v
zmysle článku V. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 15 dní od dátumu doručenia faktúry
objednávateľovi.
9. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej prílohou musí byť preberací protokol,
potvrdený zástupcom objednávateľa (p. Ing. Pavel Mužík). V prípade, že faktúra nebude
obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo jej prílohou nebude preberací protokol, má
objednávateľ právo vrátiť faktúru do 5 pracovných dní od jej doručenia na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre
objednávateľa začne plynúť doručením opraveného alebo doplneného daňového dokladu.
IV.
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom, náhrada škody
1.

Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ, a to od momentu vzniku
diela alebo jeho zhotovenej časti. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania

znáša zhotoviteľ a to až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe Protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Veci, stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie^ diela zabezpečuje zhotoviteľ.
Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela
spôsobenými nesie zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál
obstaraný zhotoviteľom na vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním
(zabudovaním).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie
len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 264/1999 Z. z. technických požiadavkách na výrobky a
o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príslušné doklady k týmto výrobkom predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole pred ich
zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.
V.
O d o v z d a n i e a prevzatie diela
1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela min. 5 dní vopred. Objednávateľ
na základe tohto oznámenia zvolá do 5 dní preberacie konanie. O preberacom konaní bude
spísaný preberací protokol, ktorý obe zmluvné strany podpíšu.
2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi sprievodnú technickú
dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho (v zmysle prílohy č.3 k vyhláške
508/2009 Z.z. ktorá bude obsahovať :
a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení
najmenej v rozsahu prílohy č. 4 k vyhláške 508/2009 Z.z. a charakteristiku prostredia, v ktorom
môže zariadenie pracovať,
b) pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú
1. prípustný spôsob používania,
2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a
schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia
vykonať pri týchto činnostiach,
3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,
4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu,
opravy, prehliadky a skúšky,
5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,
6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže,
používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v
čase mimo jeho prevádzky,
7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva,
c) preberacie dokumenty:
1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom
bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,
3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,
5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou
alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,
6. atesty, certifikáty a iné.
3. V prípade, ak zhotoviteľ na odovzdávacom - preberacom konaní neodovzdá objednávateľovi
doklady uvedené v bode 2. tohto článku, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady
budú neúplné, nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. To znamená, že
chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu
diela.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s vadami, ak tieto vady, každá sama alebo v spojení s
ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konaní, ktorých
odstránenie bude dohodnuté v protokole z tohto konania, sa považujú za odstránené až
podpísaním Zápisnice o odstránení vád z preberacieho konania.
5. V prípade zistenia vád diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ dielo
neprevezme, ale spíše sa so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené nedostatky a
spôsob ich odstránenia, ako aj lehotu, v ktorej ich má zhotoviteľ odstrániť. K protokolárnemu
odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde až po odstránení týchto vád.
6. Za objednávateľa je oprávnený dielo prevziať Ing. Pavel Mužík. Za zhotoviteľa je oprávnený dielo
odovzdať: Štefan Brindza - konateľ spoločnosti a Peter Marenčík - obchodný zástupca.
VI.
Podmienky vykonania diela
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zhotoviteľ je pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy povinný postupovať v súlade s vyhláškou č.
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, pokynmi
výrobcu príslušného zariadenia, príslušnými STN, ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v najlepšie kvalite a
vhodnou technológiou a postupom.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a je pre tieto činnosti
v plnom rozsahu odborne kvalifikovaný. V prípade, ak zhotoviteľ použije na vykonanie práva
a činností podľa tejto zmluvy svojich zamestnancov alebo spolupracovníkov, zodpovedá akoby
práca a činnosti vykonal sám.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní prác podľa tejto zmluvy bude v plnom rozsahu
dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zásady požiarnej bezpečnosti.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní prác zachovávať čistotu a odpratávať si vytvorený odpad na
vlastné náklady.
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku
objednávateľa alebo tretích osôb a k ohrozeniu zdravia a života osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za
všetky škody spôsobené počas realizácie diela, ktoré vznikli objednávateľovi alebo tretím osobám
v súvislosti s realizáciou diela podľa tejto zmluvy alebo ako ich priamy dôsledok.
Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných
ním pozvaných osôb na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov,
zariadení, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku (iného ako
dielo), počas celej realizácie (vykonávania) diela ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov
bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, za
bezpečnosť technických zariadení pri
stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj za dodržiavanie
platných požiarnych predpisov a za požiarnu ochranu diela.
Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa bude dielo vykonávať.
VII.
Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti,
zodpovedá technickým normám a predpisom SR, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelom predpokladaným v tejto zmluve a preberá na
seba záväzok, že predmet plnenia bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na účel v zmysle
projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval.
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba je 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela na základe Preberacieho protokolu. V prípade
oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada diela.
Reklamácie uplatňuje objednávateľ priamo u zhotoviteľa na adrese prevádzky: Levická 51, 949 01
Nitra, na e-mailovej adrese info@helvvk.sk. na tel. čísle 037/733 60 07.
Zhotoviteľ je povinný reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od uplatnenia
reklamácie, havarijné stavy bezodkladne.
Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, inou
osobou na riziko a na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ po oznámení zistených vád, vady neodstráni
v lehote podľa bodu 6. tohto článku.
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o odstránení vady diela spolu s popisom odstránenej
vady.
V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Eur za každý deň omeškania. Týmto nieje dotknuté
právo objednávateľa na náhradu škodu, ktorú možno vymáhať samostatne.
Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady
diela odstraňovať.
VIII.
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela podľa článku II. bod 1 tejto zmluvy,
je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za
každý aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať
zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote alebo vady diela
zistené v preberacom konaní, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa
na náhradu škodu, ktorú možno vymáhať samostatne.
IX.
Záverečné ustanovenia
1. Pre vzťahy v zmluve neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné
platné právne predpisy.
2. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Príloha č. 1 - cenová ponuka - Súpis položiek Rekonštrukcia výťahovej šachty a modernizácia
osobného výťahu, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za
podmienky dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, sú vykonané písomnou
formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané
zmluvnými stranami.
6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nieje tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení
zmluvy. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení
tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie

ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase
uzatvorenia zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho súhlasu
druhej zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy
a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu, pokiaľ zmluva neustanovuje pre konkrétny prípad inak. Toto
ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške
vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.
9. Adresou určenou na doručovanie písomností sa rozumie adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy,
resp. iná adresa, ktorú zmluvná strana písomne oznámila druhej strane. Zmluvné strany sa dohodli,
že každá z nich má povinnosť oznamovať druhej zmluvnej strane zmenu adresy pre doručovanie. V
prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana druhej zmluvnej strane za škodu,
ktorá jej takýmto porušením povinnosti vznikla. V takomto prípade alebo pri inak zmarenom
doručení ( napr. pri dočasnej neprítomnosti adresáta, odmietnutím prevzatia zásielky....) sa zásielka
považuje za doručenú momentom jej vrátenia späť k odosielateľovi.
10. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva
rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená,
zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a
zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v
predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Žiari nad Hronom, dňa J.J.<?.:...2013

V Nitre, dňa 29.11.2013
HELVYK ELEVATORS, S.r.O.
LEVICKÁ 51
949 01 NITRA
CSC-áO

Podpísané

3r. Peter ANTAL - Dťímátor
Mesto Žiar>a44-)fonom

Podpísané

Štefan BRINDZÁ - konateľ spoločnosti
HELVYK ELEVATORS

HELVYK'

ADRESAT/SEND

TO

HELVYK ELEVATORS, s.r.o.
Levická 51
949 01 Nitra, Slovenská republika
Tel./fax +421 37 6566 493 e-mail:

info@helvyk.sk

Odosielateľ / From

Názov firmy / Company name

Štefan BRINDZA

Mestský
úrad
v
Štefana Moysesa 46
965 19 Ziar nad Hronom

Dátum /Date

25.10.2013
Naša značka / Our ref

251013/Br01
Do pozornosti / Attention

Vaša značka / Your ref

Pani Želmíra URGEĽOVÁ

Mestský úrad Ziar nad Hronom

VEC/SUBJECT:

PONUKA REKONŠTRUKCIE VÝŤAHU
ELEKTRICKÝ TRAKČNÝ LANOVÝ OSOBNÝ VÝŤAH SO STROJOVŇOU
1.

Počet zariadení

1 kus
2.

Technická špecifikácia

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Typ
Nosnosť
Dopravná rýchlosť
Dopravný zdvih
Kabína
Počet staníc / nástupísk
> šachtové dvere
> počet vstupov do kabíny
> kabínové dvere
Priehlbeň šachty
Hlava šachty
Vyhotovenie šachty
Rozmery šachty
Pohon výťahu

•
•
•

Lanový prevod
Riadenie
Ovládanie

•
•
•
•
•

Označenie staníc
Strojovňa
Prívod el. prúdu
Konštrukcia výťahu podľa
Prostredie pre zariadenie výťahu

OT 400
400 kg / 5 osôb
1,0 m/s
cca 34 m
1150 x 1000 x 2080 mm (š x h x v)
10/10
800/2000mm
1 - nepriechodná kabína
800/2000mm
1220 mm
3600 mm
železobetónová monolitická
1480x1490 mm (š x h)
prevodový elektrický trakčný s frekvenčným
riadením
plynulý rozbeh a plynulé zastavenie
1:1
elektronické mikroprocesorom - so zberom dole
tlačidlami v staniciach a v kabíne s potvrdením
voľby v tlačidle
-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8
so stroj ovňou, pôvodná nad šachtou
3+PE+N 400 V 50Hz
STN EN 81-1 +A3
základné, suché s teplotou +5°C až +40°C

Spoločnosť HELVYK ELEVATORS, s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadné zmeny technických parametrov po
vyhotovení kompletnej konštrukčnej dokumentácie. Možné rozdiely sa týkajú najmä rozmerov kabíny
(minimálne zmeny v závislosti od presného zamerania šachty pred vyhotovením konštrukčnej dokumentácie).

3.

Vyhotovenie zariadení

•

kabína výťahu

•

šachtové dvere

•

kabínové dvere

•

tlačidlá

4.

Rozsah dodávky

SILVA

vo vyhotovení striekaná farba
pevná podlaha pokrytá protišmykovým ALTRO, ovládací
tlačidlový panel vo výške steny kabíny s vo vyhotovení
ANTIVANDAL s funkciami , (plní funkciu digitálneho
ukazovateľa polohy a smeru jazdy kabíny, núdzového
osvetlenia, atď), s núdzovým tlačidlom, tlačidlom pre
manuálne ovládanie kabínových dverí a dorozumievacím
zariadením GSM, prevádzkové žiarivkové LED osvetlenie
kabíny v stropnom podhľade, madlo, zrkadlo na zadnej
stene, nútené vetranie kabíny
automatické stranové otv.. bez požiarnej odolnosti
2- panelové, vo vyhotovení striekaná farba
automatické stranové otváranie
2-panelové, vo vyhotovení ANTIKORA
veľkoplošné s osvetleným rámom pri voľbe potvrdenie voľby, smerové šípky a digitálna polohová
signalizácia
v
každej
stanici,
vo
vyhotovení
ANTIVANDAL.

Demontáž starého výťahu

kompletná demontáž starých komponentov vrátane
ekologickej likvidácie odpadu

Úpravy v šachte a v strojovni

rebrík, osvetlenie, vypínače, zásuvky, všetky
predpísané nátery v strojovni, v šachte a
vpriehlbni, úprava vstupu do strojovne, nová
elektroinštalácia

Dodávka výťahu
nové vodítka kabíny a protiváhy
nové nárazníky
nový rám kabíny

nová kabína

nové šachtové dvere

nové laná
nový rám stroja
nová protiváha
nový prevodový stroj s trakčnou kladkou

komplet so spojovacím materiálom, spojkami,
úchytkami, konzolami, zberačmi oleja
kabíny a protiváhy aj s podstavcom
dimenzovaný pre zvýšenú nosnosť, s vodiacimi
čeľusťami
a samomazačmi,
s certifikovanými
obojsmernými
zachytávačmi,
s 3-stupňovým
vážením, s lanovými závesmi
s automatickými
kabínovvmi
dverami
s frekvenčným riadením pohybu a fotobunkou,
povrchová úprava kabíny so zvýšenou odolnosťou
proti poškriabaniu v nehorľavom vyhotovení,
pevná podlaha položená na gumovom odpružení
pre zníženie hlučnosti kabíny pri jazde, nútené
vetranie
dvojplášťové, s certifikovanou dvernou uzáverou,
automatické,
úprava dvernych
portálov
v
nástupiskách
mastené spevnosťou podľa normy, so závesmi,
certifikované
ľahká oceľová konštrukcia pre odľahčenie stropu
strojovne, odpružený pre zníženie hlučnosti
oceľová, s novým vystuženým rámom pre zvýšenú
nosnosť, vodiacimi čeľusťami so samomazačmi
s elektromotorom určeným pre frekvenčné riadenie
zabezpečujúce vysoký komfort jazdy, s dvojčinnou
brzdou, s nízkym záberovým prúdom šetriaci
spotrebu el. energie pri štartoch, trakčná kladka

Výťahy : výroba, montáž, rekonštrukcie, modernizácie, servis.

nový rozvádzač
nový obmedzovač rýchlosti
nová elektroinštalácia

s ochranou proti vyskočeniu lán, s ručným kolom
pre núdzový posun
s frekvenčným meničom, riadením so zberom
smerom dole pre šetrenie prevádzkových nákladov
komplet so závažím, lanom a príslušenstvom
obojsmerný, certifikovaný
vlečné káble, vodiče, prívodné káble, napájanie,
hlavný vypínač s ističmi, skrinka revíznej jazdy na
strope kabíny, snímače s magnetmi

Montáž zariadenia výťahu

vrátane montážneho lešenia

Prvá úradná skúška

za účasti Technickej inšpekcie SR, ktorá vydá
certifikát zhody - výťah je v súlade s platnou
normou STN EN 81-1 + A3

Doprava

dovoz materiálu, doprava pracovníkov

Odovzdanie výťahu objednávateľovi

spolu s poučením o správnom používaní

Zaškolenie obsluhy

zaškolenie dozorcu výťahu

Sprievodná technická dokumentácia

odovzdanie zákazníkovi spolu s knihou výťahu

5.

Práce, ktoré ponuka neobsahuje

Zakúpenie SIM karty do dorozumievacieho zariadenia - operátor podľa voľby zákazníka.
6.

Dodacie lehoty
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 60 dní od účinnosti zmluvy o dielo

7.

Záruka

HELVYK ELEVATORS, s.r.o. poskytne záruku na zariadenie:
24 mesiacov od vykonania úradnej skúšky, alebo uvedenia výťahu do prevádzky pri dodržaní
prevádzkových podmienok a riadnom vykonávaní ďalších servisných prác na zariadení odbornými
servisnými pracovníkmi spoločnosti HELVYK ELEVATORS, s.r.o..
8.

Cena

Cena dodávky a montáže, podľa rozsahu v bodoch Technická špecifikácia, Vyhotovenie a Rozsah je :

bez DPH
DPH 20%
Spolu s DPH

=31 970,- EUR
= 6 394,- EUR
=38 364,- EUR

Cena je maximálna a nemenná po celú dobu realizácie diela!
9.

Možnosti a príplatky

Výťahy : výroba, montáž, rekonštrukcie, modernizácie, servis.

10. Platobné podmienky
Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela žiadne preddavky.
100% platba po ukončení a odovzdaní diela do užívania.
11. Platnosť ceny
3 mesiace od odoslania tejto ponuky
Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a budeme pre Vás môcť už v krátkom čase pripraviť návrh zmluvy
o dielo a konkrétny výkresovo spracovaný návrh výťahu.

S pozdravom,
HELVYK ELEVATORS, S.r.O.
LEVICKÁ 51
949 01 NITRA
IČO: 35971983IČ DPH: SK2Q22105030

Štefan BRINDZA
Konateľ spoločnosti

Výťahy : výroba, montáž, rekonštrukcie, modernizácie, servis.

REKONŠTRUKCIA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY A MODERNIZÁCIA VÝŤAHU MESTSKÝ ÚRAD ZIAR N A D

HRONOM

V y l ' ó h G T 3 7 íi / M
Položka

P o p i s práce, k o m p o n e n t u

ks

1.1 Príprava a zakončenie 2 stanice
I.2 Príprava a zakončenie 1 stanica
I.3 Osadenie hmoždin pre elektroinštaláciu strojovne
I.4 Osadenie hmoždin pre elektroinštaláciu v šachte 2 stanice
I.5 Osadenie hmoždin pre elektroinštaláciu v šachte 1 stanica

1
10

I.6 Osadenie kotiev pre vzpery voditok
I.7 Prierazy v strojovni pre novú dispozíciu nosných prostriedkov lán a lano OR
I.8 Stroj GM92 s rámom a odkláňacou kladkou/ekvivalent
I.9
1.10
1.11
1.12

Kabína výťahu s rámom, kabinovými dverami, zachytávačmi, vodiacimi čeľusťami
Vyvažovade závažie kabiny oceľové 500kg
Vodiace lišty kabíny T 75/62/10 5m pár voditok

Vodiace lišty vyvažovacieho závažia T45/45/5 5m pár voditok
1.13 Konzole vodiacich líšt kabíny a vyvažovacieho závažia
1.14 Šachtové dvere šírka do íOOOmm
1.15 Zábradlie na strop kabiny
1.16 Rebrík do priehlbne
1.17 Elektrovybavenie a inštalácia strojovne - jednorýchlostný pohon
1.18 Elektrovybavenie a inštalácia v šachte 1 stanica
1.19 Výťahový rozvádzač do 100A

€ D e m o n t á ž v € Diel.práce v € M o n t á ž v € S P O L U
ľlPM
hp7 ľlPH
h«nPH
h»?nPH
269,63
749,16
76,18
3,98

Materiál v
hp» nPM

1
1
14
75
2
1
1
1

v

€

bez

289,63
749.16
80,16
28,05
164,21

2,66
37,24

25,39
126,97

318,66

152,36
101,57
203,15
253,93

3203,70
3811,99

177,75
411,29

1 377,66
1 957,33

219,99
253,93

1 002,92
1 391,14
4 530,80

228,54
101,57
345,22

203,15

3 227,95
743,49

15
15
42
10

1139,42
562,19

209,12
104,56

197,50
116,18

854,39
3842,79

79,67
74,35

203,15
203,15

1
1
1

51/12
91,95
607,45

10
1
1
1

748,39
2999,21
939,81

2568,86

27,88
15,27
27,22

228,54
111,20

471,02
101,57

410,51
25,39

18,49
40,83
202,48

95,00

76,18
228,54

211,11
309,37

208,96
1 066,35
1 025,56

50,79
50,79
50,79

3386,59
990,60

I.20 TPKadisplejdokabíny
1.21 Príplatok za Ďuplex alebo súbebežné blokovanie jázd
I.22 Príplatok za polohovú signalizáciu
I.23 Štítky a návody

16

62,24

I.24 Nosné prostriedky -oceľové laná STN EN 12385-5,10mm 1 stanica 1 lano
1.25 Obmedzovač rýchlosti LK300 so závažím a lanom 6,5mm/ekvivalent

14
1

683,24
456,76

15,93
120,83

1.26 Nárazník kabíny a vyvažovacieho závažia pryžový 1 m/s s podstavcom
1.27 Vlečné káble ploché s príchytkami VG24/0.75
1.26 Tlačidlová kombinácia v stanici
SPOLU:

1
20
14

245,63
146,03

14,04

50,79

0,00

1 364,20

25,39
4187,52

464,77
2 8 523,43

Položka

P o p i s práce, k o m p o n e n t u

ks

439,38
21 016,43
Materiál

v

1.44 Odvoz a likvidácia odpadu
Medzisúčet
111.31 Presun demontovaných častí
IV.41 Dopravné náklady: Dielňa - Miesto montáže a späť = 15km x 40ciest=600km x 0,46 EUR
V.52 Príplatok za montážnejromôcky a lešenie
VII.73 Vykonanie montážnej skúšky a vhotovenie protokolov
7.I

Vykonanie úradnej skúšky za účastí TI SR, vyhotovenie protokolov a odovzdanie

1
1
1

95,60

12,71
38,01

25,39

25,39
25,39

2 166,14

€ D e m o n t á ž v € Diel.práce v € Montáž
bez DPH

bez D P H
1.36 Hovorové zariadenie pre pripojenie k telefónnej linke ATÉUŠ
1.37 M a d l o kabiny
1.39 Núdzové otváranie dverí - batériový pohon

75,55

243,59

bez D P H

v

49,79

6,31
1 052,25
5296,86

1 364,20

2166,14

v

€

bez

DPH
25,39
25,39

21 341,73

832,78
602,98
296,41

€ SPOLU

bez D P H

169,29
106,22

1

319,14
0,00
74,95

194,66
131,61
56,10
1 052,25
3 0 168,93
190,45

1

276,00
751,62

15
1

258,91
324,09

324,09

zariadenia užívateľovi
Medzisúčet

31 970,00

R o z p o č e t spolu v € b e z DPH 20%

31970,001

R o z p o č e t spolu v € s DPH 20%

38 364,001

HELVYK ELEVATORS, s.r.o.
LEVICKÁ 51
949 01 NITRA
IČO: 35971983IČ DPH: SK2022105030

í)

1

