
ZMLUVA O DIELO č. 1/2020/KP302021 K246
uzatvorená podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej aj ako "Zmluva")

1. Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpené:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
SWIFT/BIC:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel.:
(ďalej len .Objednávatel")

Článok 1.
Zmluvné strany

Stredná priemyselná škola dopravná
Študentská 23, 91745 Trnava
Ing. Peter Papík - riaditel' školy
Štátna pokladňa
7000556756/8180
SPSRSKBA
SK95 8180 0000 0070 0055 6756
00491861
2021175981
033/5521161

2. Zhotovitel':
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
- vo veciach technických: Ľubomír Antal, antal@atac-sro.eu, 0904270 144
- vo veciach zmluvných: Ľubomír Antal, antal@atac-sro.eu, 0904270 144
Označenie registra podnikateľa: Obchodný register Okresného súdu Trnava
Číslo zápisu: Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24918!T 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu: SK9711000000002923830861
IČO: 45317950
DIČ/IČ DPH: SK 202 295 3383 (Zhotoviteľ je platca DPH)
Tel.: 0904270 144
(ďalej len .Zhotoviteľ")

ATaC s.r.o.
Tehelná 7296/9A, 91701 Trnava
Ľubomír Antal, prokurista

Článok 2.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotovitel'a zhotoviť dielo "Modelové kol'ajisko"
pre Strednú priemyselnú školu dopravnú (ďalej aj "Dielo" alebo "predmet Zmluvy")
v rozsahu podl'a uskutočneného prieskumu trhu, ktorý je archivovaný u Objednávatel'a
pod sp. zn. LA/10/2019. .

2.2. Zhotovitel' sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zrealizuje pre
Objednávatel'a dielo v zmysle Prílohy č. 1 Opis modelového kol'ajiska a rozpočtu podl'a
Prílohy č. 2 Zmluvy.



2.3. Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom Diela, že sú mu
známe technické podmienky na realizácii prác, disponuje dostatočnými kapacitami a
potrebnými odbornými znalosťami pri realizácii Diela.

2.4. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať Dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených
v tejto Zmluve, v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, v kvalite podl'a
príslušných a platných technických noriem STN a EN, platných právnych,
prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov. Súčasne sa Zhotovitel'
zaväzuje vykonať Dielo aj podl'a Normy európskych modelových železníc NEM (Normen
Europäischer ModelIbahnen), link: https:l/www.morop.org/index.php/de/nem
normen.html.

2.5. Zhotovitel' je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil
Objednávatel'ovi v prieskume "Modelové koľajisko". Táto ponuka je archivovaná ako
súčasť dokumentácie u objednávatel'a pod spis. zn. LA/10/2019. Tieto dokumenty sú
obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe
zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve.

2.6. Objednávatel' sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo od Zhotovitel'a prevziať
a zaplatiť Zhotovitel'ovi podl'a podmienok stanovených touto Zmluvou.

Článok 3.
Termín plnenia

3.1. Zhotovitel' sa zaväzuje, že vytvorí a dodá predmet zmluvy uvedený v Článku 2. tejto
zmluvy v nasledovných termínoch:

Etapa Termín
3.1.1. Odsúhlasenie výberu materiálu Minimálne 30 dní pred tvorbou Diela

a výrobného postupu
3.1.2. Vytvorenie Diela do 9+41 mesiacov od nadobudnutia

účinnosti Zmluvy
3.1.3. Doprava, montáž a oživenie do 30 dní od vytvorenia Diela

3.2. Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy musia byť Zhotovitel'om riadne dodržané tak,
aby neboli akýmkol'vek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené.

3.3. V prípade, ak Zhotovitel' riadne vykoná Dielo, alebo jeho dohodnutú časť, v súlade s
touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, je Objednávatel' oprávnený riadne vykonané
Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Za ukončenie
jednotlivých dohodnutých termínov sa považuje Objednávatel'om písomné potvrdenie
riadneho, včasného a úplného ukončenie Diela, a to aj vrátane vykonania skúšok, resp.
odstránenie prípadných vád Diela.

3.4. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto Zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce,
ktoré nie sú zhrnuté v tejto Zmluve, je Zhotovitel' povinný ihneď o tejto skutočnosti
informovať Objednávatel'a a písomne o tejto skutočnosti zaslať Objednávatel'ovi aj list.
Následne Objednávatel' začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so Zhotovitel'om.

3.5. V prípade vzniku Zhotovitel'om nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie
Diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce na Diele
prerušené. V prípade, že dlžka trvania nezavinených prekážok zo strany Zhotovitel'a
môže byť dlhšia ako desať (10) pracovných dní Zhotovitel' začne rokovanie

1 Príloha č. 3 Zmluvy



s Objednávatel'om o riešení ďalšieho postupu na Diele. Toto ustanovenie platí aj
v prípade, ak je Objednávatel' v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.

3.6. Všetky veci potrebné k plneniu tejto Zmluvy, nadobudnuté Zhotovitel'om pred
účinnosťou tejto Zmluvy, idú na ťarchu Zhotovitel'ovi v prípade, ak táto Zmluva nikdy
nenadobudne účinnosť. To znamená, že Objednávatel' nie je povinný uhradiť
Zhotovitel'ovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto Zmluvou.

Článok 4.
Cena predmetu zmluvy

4.1. Cena za predmet Zmluvy uvedený v Článku II. tejto Zmluvy je stanovená na základe
výsledku prieskumu trhu a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotovitel'a ako pevná zmluvná cena a
predstavuje:

a) cena bez DPH .
b) DPH 20% .
c) cena celkom s DPH .

19.989,07 EUR,
3.997,81 EUR,

23.986,89 EUR.

4.2. Dohodnutá cena kompletného Diela je v súlade s ponukou Zhotovitel'a a ním
predloženej cenovej ponuky, vrátane časti cenová ponuka-výpočet podl'a Prílohy č. 2
a Prílohy č. 2a tejto Zmluvy.

4.3. V cene uvedenej v ods. 4.1 sú zahrnuté aj napr. náklady na:
4.3.1. Skúšky nevyhnutné pre kvalitné zhotovenie Diela.

4.3.4. Opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti a prevádzky školy počas inštalácie a
sprevádzkovania Diela na mieste dodania Diela.

Článok 5.
Platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotovitel' bude práce na Diele fakturovať po
ukončení Diela, t. j. po jeho oživení v mieste Objednávatel'a a to nasledovne:

a) po oživení Diela v mieste Objednávatel'a vystaví faktúru na 90 % ceny Diela podl'a
tejto Zmluvy,

b) konečnú faktúru na zvyšných 10% ceny vystaví a doručí Zhotovitel'
Objednávatel'ovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela
a odstránení prípadných vád a nedorobkov.

5.2. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou
daňovou legislatívou, ako aj číslo Zmluvy, názov projektu a názov operačného
programu. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry je potvrdenie Objednávatel'a
o riadnom a včasnom ukončení príslušných prác, resp. vykónania predpísaných skúšok,
atestov a meraní, alebo odstránenie prípadných vád Diela.

5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávatel' je
oprávnený vrátiť ju Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry Objednávatel'ovi.

5.4. Faktúra bude vystavená a uhradená v mene EUR.



5.5. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávatel'ovi. Za deň úhrady sa
považuje deň odpísania z účtu Objednávatel'a. Splatnosť poslednej faktúry je 60 dní odo
dňa jej doručenia Objednávatel'ovi. Úhrada faktúr nastane až po kontrole dokladov na
riadiacom orgáne, a následne po pripísaní finančných prostriedkov projektu na účet
Objednávatel'a. Zhotovitel' berie na vedomie, že financovanie je zo zdrojov EÚ. Pri
omeškaní úhrady faktúry podl'a prvej vety, maximálne však do 30 dní vrátane, si
Zhotovitel' nebude uplatňovať úroky ani iné prípadné sankcie za nedodržanie splatnosti."

5.6. Ak sa Zhotovitel', ktorý v čase podpisu Zmluvy nebol platcom DPH v priebehu plnenia
tejto Zmluvy ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o DPH.

Článok 6.
Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1. Zhotovitel' písomne vyzve Objednávatel'a najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom
dokončenia Diela k záverečnému prevzatiu.

6.2. O prevzatí Diela spíšu zmluvné strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti
vykonaných prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia
v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotovitel'a, že
Dielo odovzdáva a prehlásenie objednávatel'a, že Dielo preberá.

6.3 Pri odovzdaní Diela je Zhotovitel' povinný predložiť Objednávatel'ovi kompletnú
používatel'skú dokumentáciu (napr. používatel'ská príručka, manuál a pod.) v štátnom
jazyku a doklady určené príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi.

6.4. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako i na veciach a materiáloch potrebných na
zhotovenie Diela znáša Zhotovitel' až do protokolárneho prevzatia Diela
Objednávatel'om.

Dňom odovzdania Diela prechádza na Objednávatel'a vlastnícke právo k Dielu.

6.5. Pri odovzdaní Diela Zhotovitel' zabezpečí zaškolenie technického personálu
Objednávatel'a v rámci užívania všetkých nainštalovaných technológií.

Článok 7.
Záručná doba a vady Diela

7.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy bude mať počas záručnej doby
vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

7.2. Záručná doba na predmet Zmluvy sú 2 roky a začínajú plynúť odo dňa odovzdania
Diela Objednávatel'ovi.

7.3. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
Objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotovitel'
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom Diele, Objednávatel'
písomne upozorní Zhotovitel'a na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas
záručnej doby má Objednávatel' právo požadovať a Zhotovitel' povinnosť bezplatne
odstrániť zistené a reklamované vady.

7.5. Zhotovitel' sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 15 dní od ich uplatnenia zo strany
Objednávatel'a, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, napríklad v prípade



lehoty, ktorú Zhotovitel' nevie ovplyvniť a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený
zápis.

Článok 8.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

8.1. V prípade, že Zhotovitel' nedodá predmet Zmluvy v dohodnutom termíne, Objednávatel'
má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela s DPH za každý
deň omeškania.

8.2. Objednávatel' má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,00 EUR za každý deň
oneskorenia odstránenia vád, t. j. ak reklamované vady Zhotovitel' neodstráni do 15 dní,
resp. v inom dohodnutom termíne.

8.3. V prípade omeškania Objednávatel'a s úhradou faktúry má Zhotovitel' právo na úroky
z omeškania vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi.

Článok 9.
Spolupôsobenie Objednávatel'a

9.1. V prípade, ak sa v priebehu prác na Diele vyskytne potreba ďalších podkladov alebo
spolupráce, Objednávatel' sa zaväzuje, že poskytne Zhotovitel'ovi primerané
spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotovitel'a tak, aby mohol byť dodržaný
termín plnenia uvedený v Článku 3. tejto Zmluvy.

Článok 10.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotovitel' v lehote minimálne tridsať (30) dní pred samotnou tvorbou Diela písomne
vyzve Objednávatel'a k odsúhlaseniu výberu materiálu a svojho výrobného postupu na
predmete Zmluvy, na základe čoho mu Objednávatel' vydá písomné stanovisko do troch
(3) pracovných dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

10.2. Zhotovitel' sa zaväzuje počas vytvárania predmetu Zmluvy písomne konzultovať
s Objednávatel'om svoj navrhovaný výrobný postup a realizovať ho až po písomnom
odsúhlasení Objednávatel'om.

10.3. Objednávatel' má právo kedykol'vek počas zhotovovania Diela kontrolovať, a to aj
spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku, či je Dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel' je povinný poskytnúť Objednávatel'ovi pri
uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto
povinnosti, má Objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé
neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly, a to aj za neumožnenie
uplatnenie práva Objednávatel'a uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku, a to aj
opakovane a zároveň má Objednávatel' právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Vyššie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v
dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v plnej výške, a to aj v
prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

10A. Zhotovitel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením
tejto Zmluvy kedykol'vek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými
osobami, či už Objednávatel'a alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi poskytovatel'om



príspevku a verejným obstarávatel'om na implementáciu projektu: "Modernizácia
materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie"
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
a) poskytovatel' NFP a ním poverené osoby,
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán

a nimi poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými

predpismi Slovenskej republiky a EÚ.

10.5. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:
"Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
školy pre praktické vyučovanie"

Operačný program: 302000-lntegrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 302020-2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným

službám
Kód výzvy: IROP-P02-SC223-2016-14
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Názov projektu: Modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných

pracovísk školy pre praktické vyučovanie
10.5. Objednávatel' si vyhradzuje právo neuzatvárať túto Zmluvu o Dielo v prípade, že

ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy nenávratného finančného príspevku
poskytnutého verejnému obstarávatel'ovi z Operačného programu: Integrovaný
regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-P02-SC223-2015-14, Fond: Európsky
fond regionálneho rozvoja, resp. v prípade, že nenávratný finančný príspevok nebude
Objednávatel'ovi v lehote do 31.12.2019 poskytnutý.

10.7. Pri inštalácii a sprevádzkovaní Diela, ktoré bude realizované za plnej prevádzky školy.
sa zo strany Zhotovitel'a požaduje, aby bol minimalizovaný vplyv na prevádzku a
vyučovací proces v škole.

10.8. Zo strany Objednávatel'a v nadväznosti na bod 10.8. tohto článku sa vyžaduje, aby za
účelom inštalácie a sprevádzkovania Diela bol priestor dodania prístupný a vplyv
vyučovacieho procesu v tomto priestore minimalizovaný.

10.9. Zhotovitel' počas inštalácie a sprevádzkovania Diela je povinný udržiavať poriadok
a čistotu. Zároveň je Zhotovitel' povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej
republiky.

Článok 11.
Odstúpenie od zmluvy

11.1 Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných
ustanoveniach tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany
Zhotovitel'a. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmä ak
Zhotovitel':
a) bude meškať s termínom plnenia podl'a Článku 3. ods. 3.1. tejto Zmluvy o viac ako

15 dní a svoju povinnosť nesplní ani do 15 dní odo dňa doručenia výzvy
s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy,

b) ak bude preukázatel'ne vykonávať práce na Diele v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tejto Zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotovitel'



Objednávatel'om v priebehu zhotovenia Diela písomne upozornený a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

c) v rozpore s ustanovením tejto Zmluvy zastavil práce na zhotovení Diela, alebo inak
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy,

d) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávatel'a prevedie všetky, alebo niektoré
práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby,

e) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

11.2. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto
Zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce na Diele, ktoré neboli predmetom
plnenia podl'a tejto Zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídatel'ných
okolností a nie je možné v zhotovovaní Diela bez ich vykonania pokračovať a ak
predpokladaná cena týchto "naviac" prác presiahne 10% ceny podl'a tejto Zmluvy.

11.3. Zmluvné strany sú v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vysporiadať si vzájomné
záväzky a pohl'adávky. Časť Diela zhotovená do odstúpenia od Zmluvy zostáva
vlastníctvom Objednávatel'a.

11.4. V prípade, ak je Objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po
uplynutí lehoty jej splatnosti, je Zhotovitel' oprávnený odstúpiť od Zmluvy na základe
písomného oznámenia doručeného Objednávatel'ovi.

Článok 12.
Záverečné ustanovenia

12.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám.

13.2. O nadobudnutí účinnosti Zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy.
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava, vydá Zhotovitel'ovi
na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

12.3. Túto Zmluvu je možné meniť a doplňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť
tejto Zmluvy.

12.4. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávatel' obdrží tri (3)
vyhotovenia a Zhotovitel' dve (2) vyhotovenia.

12.5. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy a neupravené v tejto Zmluve riadia sa
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

12.6. Písomnosti podl'a tejto Zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich
pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
Zhotovitel'ovi v obchodnom registri a pri Objednávatel'ovi v· Článku 1. tejto Zmluvy. Za
prijaté sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať.
V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty
podl'a tejto Zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum
podania písomnosti na pošte.

12.7. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,



určite, vážne a zrozumitel'ne.

PODPiSOVÁ STRANA
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