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RÁMCOVÁ DOHODA
č. MAGTS2100285
uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení níektorýcti zákonov,
v súlade s § 536 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,Obchodný zákonník“) a s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Dohoda“)
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava, štatutárny zástupca:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, v zastúpení: Ing. Tatiana Kratochvilová, 1. námestníčka primátora, na základe rozhodnutia
č. 6/2021 primátora hlavného mesta SR Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentovlČO:00 603 481, bankové
spojenie (IBAN): Československá obchodná banka a.s., číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000 0000 2582 7143, BIC (SWIFT):
CEKOSKBX,
....................
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
EXIMA, spol. s r. o., sídlo: Lazovná 52, 97401 Banská Bystrica, zastúpenie: Ing. Pavol Antallč, konateľ, zápis: Obchodný
register Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, vložka číslo 2460/8, IČO: 31622666, IČ DPH: SK2020455855,
DIČ: 2020455855, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK56 1100 0000 0029 4704 9228, emailový
kontakt: exlma@psgnetbb.sk,
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula
Táto Dohoda sa uzatvára ako výsledok zadávania podllmitnej zákazky podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) na predmet „Dodávka moderných
zahradzovacích stĺpikov“, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku
verejného obstarávania č. 173/2021 zo dňa 28.07.2021 pod značkou 36698 - MST a v IJradnom vestníku Európskej únie
pod značkou 2021/8 143-379795 dňa 27.07.2021.
Článok I
Predmet Dohody
1.
2.
3.

Predmetom Dohody je „Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov“ bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 - Opis
predmetu Dohody (ďalej len ako „Dielo“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
Podrobná cenová špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č. 2 Cenník, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a ZhotovlteľovI za Dielo zaplatiť dohodnutú cenu
vo výške a spôsobom určeným v tejto Dohode.
Článok II
Vykonanie Diela

1.

2.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto Dohode. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto Dohody aj prostredníctvom
subdodávateľov, ktorých Objednávateľ vopred písomne odsúhlasí. Zhotoviteľ v takomto prípade zodpovedá
Objednávateľovi za vykonanie Diela prostredníctvom subdodávateľov tak, ako keby Dielo realizoval sám.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo kvalitne, riadne a úplne, v dojednanom mieste a čase plnenia, v stanovenej
špecifikácii a rozsahu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Dohode, v zmysle pokynov Objednávateľa, v súlade so
8ubllcenčnou zmluvou a v súlade s ponukou predloženou v procese verejného obstarávania.
Zmluvné strany sa dohodil, že Dielo sa považuje za vykonané, ak je riadne ukončené v celom rozsahu podľa tejto
Dohody a požiadaviek Objednávateľa, a to dňom jeho prevzatia Objednávateľom od Zhotovlteľa na základe
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, písomne odsúhlasenom oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol
o odovzdaní a prevzatí Diela“).
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4.

5.
6.

Predmet Dohody bude vykonávaný na základe čiastkových objednávok vyhotovených Objednávateľom. Objednávka
bude obsahovať najmä, nie však výlučne:
a)
stručný popis vykonania časti Diela;
b)
lehotu na vykonanie časti Diela;
c)
predpokladanú hodnotu časti Diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet Dohody na základe jednotlivých
Objednávateľom, v rozsahu neoddeliteľnej prílohy č. 1 Opis predmetu Dohody.

objednávok vyhotovovaných

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že minimálny odber čiastkovej objednávky podľa bodu 4. tohto článku bude v počte 300 ks
moderných zahradzovacích stĺpikov.
Článok III
Trvanie Dohody a lehoty dodania Diela

1.

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 36 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
a/alebo ak súčet všetkých fakturovaných cien jednotlivých objednávok v zmysle Článku II bodu 4. Dohody dosiahne
výšku 201 050,00 € bez DPH (241 260,00 € s DPH) podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Článok IV
Cena a platobné podmienky
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Cena za vykonanie predmetu Dohody čiastočným plnením prostredníctvom objednávok (ďalej len ,,Cena“) je
stanovená na základe jednotkových cien cenovej ponuky Zhotovlteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 Cenník
tejto Dohody v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena za vykonanie Diela je maximálna a konečná. V cene za plnenie Diela podľa objednávok sú zahrnuté všetky
náklady a výdavky Zhotovlteľa, ktoré súvisia so zhotovením Diela, vrátane potrebného materiálu a dopravy, ako aj
primeraného zisku.
Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na Dielo.
Nárok Zhotovlteľa na zaplatenie ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním dohodnutého plnenia alebo jeho
ucelenej časti, t. j. podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti.
Podkladom pre úhradu ceny je faktúra vystavená Zhotoviteľom po vzniku nároku Zhotovlteľa na zaplatenie ceny
alebo jej časti a doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví Dohody.
Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude
obsahovať tieto náležitosti alebo údaje v nej uvedené budú nesprávne alebo neúplné. Objednávateľ je oprávnený ju
vrátiť ZhotovlteľovI a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú.
V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

7.

8.

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry so všetkými zákonnými náležitosťami Objednávateľovi. Za deň
zaplatenia fakturovanej sumy sa pre účely tejto Dohody považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu
Objednávateľa.
Zmluvné strany nemajú právo jednostranne započítať voči druhej Zmluvnej strane akékoľvek peňažné pohľadávky
bez písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Zmluvné strany taktiež nemajú právo bez písomného súhlasu druhej
Zmluvnej strany postúpiť na tretiu osobu akékoľvek peňažné pohľadávky voči druhej Zmluvnej strane.
Článok V
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ:
áj
je pri vykonaní Diela viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vyplývajú z tejto Dohody;
b)
sa zaväzuje vykonať Dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite a množstve,
spôsobom a v lehote uvedenej v tejto Dohode, resp. v objednávke;
áj
vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom Diela v zmysle podmienok

d)

stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a Iné podmienky realizácie Diela.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami
a kompetenciami k tomu, aby uzavrel túto Dohodu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce;
sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa zistenia.
Objednávateľovi prípadné omeškanie s vykonaním Diela. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený, nie
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2.

e)

však povinný, dohodnúť so Zhotoviteľom osobitný postup;
má právo na poskytnutie objektivne nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa spočivajúce najmä, nie

í
§

však výlučne, v poskytnutí potrebných konzultácii a ďalších materiálov (podkladov), ktoré má Objednávateľ
k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu Diela;
má právo na úhradu ceny za Dielo podľa tejto Dohody;
ak Objednávateľ zisti, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ

oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ vykonal Dielo riadnym spôsobom. V pripade, že tak Zhotoviteľ neurobí
ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu na to Objednávateľ poskytol, je Objednávateľ oprávnený
okamžite odstúpiť od tejto Dohody. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Objednávateľ:
a)

b)

sa zaväzuje poskytnúť ZhotovlteľovI všetku potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu Dohody; ide najmä, nie
však výlučne, o poskytnutie potrebných konzultácii a ďalších materiálov (podkladov), ktoré má Objednávateľ
k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu Diela,
sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť ZhotovlteľovI dohodnutú cenu za Dielo.
Článok VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

1.
2.

Zhotoviteľ splni svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a jeho odovzdaním
Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
V pripade, že pri odovzdávaní a prevzatí Diela podľa samostatného zadania budú Objednávateľom zistené vady,
ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Objednávateľ Dielo neprevezme, o čom spiše zápis, ktorý bude obsahovať
najmä popis zistených vád, spôsob a lehotu ich odstránenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude považovať
za neúspešné. Ak v dôsledku toho dôjde k prekročeniu lehoty nevykonanie Diela podľa tejto Dohody, bude Zhotoviteľ
v omeškaní s odovzdaním Diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie Diela a vyzvať Objednávateľa na
začatie preberacieho konania až po riadnom odstránení vytýkaných vád.
Článok Vil
Prevod vlastníckeho práva

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že vykonané Dielo je vlastníctvom Zhotovlteľa až do dňa podpísania Protokolu o
odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami. Dovtedy môže Objednávateľ použiť odovzdané Dielo na
dohodnutý účel iba so súhlasom Zhotovlteľa.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na
Objednávateľa dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami.
Článok Vili
Zodpovednosť za škody

1.
2.
3.
4.

Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej Zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej
povinnosti, vyplývajúcich z tejto Dohody.
V pripade vzniku škody porušenim povinnosti vyplývajúcich z tejto Dohody ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá
Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
Zmluvné strany sa dohodli, že
že v dôsledku jeho zavinenia
Ak pri spätnej kontrole budú
konaní a vzniknutá finančná

Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vzniknutú škodu aj v pripade,
došlo zo strany Objednávateľa k odstúpeniu od tejto Dohody.
zistené nedostatky alebo pochybenia ktorejkoľvek Zmluvnej strany pri preberacom
alebo iná škoda na strane Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať

kompenzáciu od Zhotovlteľa ako náhradu vzniknutej škody vo forme vykonania predmetu Diela podľa pokynov
Objednávateľa, kedy si Zhotoviteľ nebude nárokovať finančnú odmenu.
Článok IX
Zodpovednosť za vady, záručná doba
1.

2.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa platných technických a právnych predpisov a má v čase
odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa tejto Dohody a nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť
jeho využitia.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ak tieto vady spôsobilo použitie veci/podkladov odovzdaných mu
Objednávateľom v pripade, že Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto veci/podkladov
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nemohol zistiť alebo na ich nevhodnosť Objednávateľa upozornil a Objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto
nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na
nevhodnosť týchto pokynov upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť
nemohol zistiť.
3.

4.

5.

Záručná doba na Dielo sa dojednáva v trvaní 60 mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ
zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo si počas dojednanej záručnej doby zachová obvyklé vlastnosti a bude
spôsobilé na použitie na obvyklé účely. Záruka sa vzťahuje na akúkoľvek vadu v spracovaní alebo v materiáli alebo
v realizácii stavebných prác alebo na nesúlad s podrobnou špecifikáciou Diela uvedenou v Prílohe č. 1 tejto Dohody.
Objednávateľ je povinný vady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne alebo prostredníctvom emailu
reklamovať, pričom v reklamácii uvedie o akú vadu sa jedná. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť v čo najkratšom
čase podľa druhu závady najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa doručenia reklamácie.
Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe a nebezpečenstvo na Diele znáša počas trvania záručnej doby v plnom
rozsahu Zhotoviteľ.
Článok X
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Ak sa Zhotoviteľ omešká s dodaním Diela alebo jeho časti včas, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 0,5% z Ceny za každý aj začatý deň omeškania Zhotovlteľa.
Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR (slovom päťtisíc euro), za každé
porušenie povinnosti uvedenej v či. XI ods. 1 a 3 tejto Dohody.
Ak je Objednávateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi
nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň omeškania s
plnením peňažného záväzku a Objednávateľ sa zaväzuje uplatnený nárok uhradiť.
Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania dohodnuté touto IĎohodou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej
výške vznikne druhej Zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda. Nárok na náhradu škody spôsobenej porušením
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu alebo úroky z omeškania podľa tejto Dohody,
ostáva zachovaný v celom rozsahu.
V prípade, ak Olcjednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky
daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený započítať
s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Zhotoviteľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného
vzťahu.
V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Zhotovlteľa podľa článku XV. bod 9. Dohody ukáže ako nepravdivé
a Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená
sankcia z dôvodu vykonania Diela prostredníctvom Zhotoviteľom nelegálne zamestnávaných osôb, (i) je Zhotoviteľ
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom Objednávateľovi
a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Dohody, a to aj od časti tejto Dohody.
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu Dohody voči
Zhotoviteľovi aj opakovane.
Článok XI
Dôverné informácie

1.

2.

3.

Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov o všetkých informáciách,
zistených na základe tejto Dohody, skutočnostiach týkajúcich sa činnosti druhej Zmluvnej strany a jej klientov,
organizácie, prevádzky, ekonomiky, obchodu, výroby, know-how a informáciách, o ktorých sa Zmluvná strana dozvie
v súvislosti so spracovaním dát Objednávateľa, informácie takto získané sa zaväzujú nezneužiť, ako aj neumožniť
prístup k týmto informáciám, a to aj po skončení účinnosti tejto Dohody. Zmluvné strany v tejto súvislosti
preukázateľným spôsobom upozornia svojich zamestnancov na trestnoprávne, občianskoprávne, pracovnoprávne a
iné dôsledky, vyplývajúce z porušenia tejto Dohody.
Za dôverné informácie chránené podľa tohto článku sa nepovažuje informácia a/aiebo dokument, ktorý je v dobe
svojho zverejnenia verejne známy, alebo ktorý je verejne dostupný alebo sa stal verejne dostupným bez zavinenia
Zmluvnej strany, alebo ktorý bol zverejnený v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, záväzným nariadením alebo
rozsudkom, na požiadanie súdu alebo iného, v zmysle zákona na to oprávneného subjektu.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa k ochrane dát, ochrane
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4.

osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, ktorými je viazaný Objednávateľ.
Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynuti doby platnosti Dohody, a to až do doby, kedy
sa tieto informácie stanú verejne známymi.
Článok XII
Ukončenie Dohody

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Dohodu je možné ukončiť:
a)
b)
c)

pisomnou dohodou Zmluvných strán;
uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná a/alebo vyčerpaním finančného limitu stanoveného v Článku III
bode 1. Dohody;
písomným odstúpením v súlade s Dohodou, ustanoveniami Obchodného zákonníka alebo platného zákona
o verejnom obstarávaní;

d)

2.
3.
4.

pisomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 6
mesiacov a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej
strane.
Odstúpenie od Dohody nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Dohody druhej
Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Dohody.
Odstúpením od Dohody nezanikajú práva a povinnosti dohodnuté touto Dohodou k častiam Diela dodaným bez vád
pred odstúpením od Dohody.
Odstúpenie od Dohody sa nedotýka už vzniknutého nároku na náhradu škody vzniknutého porušenim Dohody.
Článok XIII
Doručovanie

1.

2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť podľa tejto Dohody je možné doručovať:
a) osobne,
b) poštou alebo kuriérom,
c) elektronicky prostredníctvom emailu.
Pre doručovanie sa použijú kontaktné údaje Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Dohody. V pripade akejkoľvek
zmeny kontaktných údajov určených na doručovanie písomnosti na základe tejto Dohody sa Zmluvná strana
zaväzuje o tejto zmene bezodkladne, najneskôr však do 7 kalendárnych dni od kedy zmena nastane, písomne
informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto pripade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená
druhej Zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Dohody považuje za doručenú
a)
b)

dňom jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná
dňom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná alebo uplynutím úložnej lehoty na
pošte, a to aj v pripade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel;

c)

dňom zaslania na emailovú adresu druhej Zmluvnej strane.
Článok XIV
Osobitné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie, ktoré by mohli mať
vplyv na riadne plnenie tejto Dohody.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ v lehote najneskôr do jedného (1) mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto
Dohody predloži Objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom,
predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami
s dojednaným poistným plnením do výšky 50 000 € (slovom päťdesiat tisic eur). Nepredloženie takejto zmluvy v
dojednanej lehote sa pre účely tejto zmluvy bude považovať za porušenie zmluvných povinnosti s možnosťou

3.

4.

odstúpenia od Dohody.
Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť plnenie na základe tejto Dohody vlastnými kapacitami (zamestnancami, resp.
osobami v obchodno-pracovno-právnom vzťahu) a /alebo osobami uvedenými v § 34 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorých zdroje, resp. kapacity použil na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom
obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Dohoda, resp. subdodávateľmi, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o verejnom obstarávaní.
Ak Zhotoviteľ bude zabezpečovať plnenie predmetu Dohody prostredníctvom Objednávateľom odsúhlasených
subdodávateľov, zodpovedá za plnenie predmetu Dohody tak, akoby plnil on sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú
starostlivosť pri výbere subdodávateľa a je povinný zabezpečiť, že subdodávatelia budú viazaní ustanoveniami tejto

Rámcová dohoda č. M AG TS2100285

Dohody tak, ako Zhotoviteľ. Podiel plnenia tejto Dohody, ktoré Zhotoviteľ zadá subdodávateľom je 65 % z celkového
objemu zákazky. Zoznam subdodávateľov s uvedenim predmetu, ktorý majú plniť tvori prílohu č. 3 tejto Dohody.
Každý uvedený subdodávateľ podľa § 41 ods. 1 pism. b) zákona o verejnom obstarávaní musi spĺňať podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 pism. a)
- h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; to sa vzťahuje aj na nového subdodávateľa podľa § 41 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní. Oprávnenie poskytovať plnenie sa preukazuje vo vzťahu tej časti predmetu Dohody, ktorú
má subdodávateľ plniť.
5.

Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto
Dohody predložil zoznam subdodávateľov (príloha č. 3 tejto Dohody) a uviedol v ňom všetkých známych
subdodávateľov, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia. Zhotoviteľ je povinný oznámiť bezodkladne Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi. Táto povinnosť sa netýka žiadneho dodávateľa tovaru.

6.

Pri každom novom subdodávateľovi a tiež pri každej zmene subdodávateľa počas trvania tejto Dohody sa Zhotoviteľ
zaväzuje postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia predmetu Dohody na základe zmluvy
o subdodávke boli primerané jeho kvalite. Každá zmluva o subdodávke musi byť vyhotovená v písomnej forme. Za
zmluvu o subdodávke sa považuje aj osobitná písomná objednávka Zhotovlteľa na plnenie predmetu Dohody daná
subdodávateľovi. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne, najneskôr v lehote do troch dni. Objednávateľovi písomne

7.

8.

oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa bodu 10 tohto článku Dohody. Každý nový subdodávateľ musi spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobitného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
pism. a) - h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľ za plnenie Dohody, resp. čiastkovej objednávky,
ktorej sa uskutočnená zmena týka. V pripade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na
výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného Objednávateľom, ako verejným obstarávateľom
v procese verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto Dohoda, je Zhotoviteľ povinný, súčasne s písomným
oznámením a zmene subdodávateľa predložiť Objednávateľovi aj dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný
doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ.
Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v zn e n i neskorších
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zneni neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto
Dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho
zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
Článok XV
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

4.

5.

Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými
na územi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že spory vzniknuté z tejto Dohody budú riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ sa Zmluvné
strany na riešení sporu nedohodnú, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie
sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Dohody je možné len na základe dohody Zmluvných strán v súlade s § 18
zákona o verejnom obstarávaní, formou písomných, číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami
obidvoch Zmluvných strán.
Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Dohody stane neplatným alebo neúčinným, platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení Dohody ostane nedotknutá. Namiesto neplatných ustanovení Dohody sa použijú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Dohody.
Táto Dohoda je vyhotovená v (6) šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých (4) štyri vyhotovenia
dostane Objednávateľ, (2) dve vyhotovenia Zhotoviteľ.

6.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom
po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojeni s § 5a
zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácii) v zneni neskorších predpisov.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
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Neoddeliteľnou súčasťou tejto Doťiody sú nasledujúce príloťiy:
Príloťia č. 1 - Opis predmetu Doťiody
Príloťiač. 2 -C e n n ík
Príloťia č. 3 - Zoznam subdodávateľov
V Bratislave, dňa: 16.11.2021
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa: 11.11.2021
Zhotoviteľ:

Hlavné mesto SR Bratislava

EXIMA, spol. s r. o.

Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
v zastúpení
Ing. Tatiana Kratochvilová
1. námestníčka primátora

Ing. Pavol Antallč, konateľ
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Príloha č. 1
Opis predmetu Dohody
Predmetom Dohody sú dva typy moderného oceľového zahradzovacieho stĺpika:
a) fixný s prirubou ( 1500 ks),
b) fixný bez priruby (2500 ks).
Predmetom Dohody je dodávka funkčných zahradzovacich stĺpikov zakončených osadenou hlavou v tvare pismena T.
Predmetom Dohody je dodávka dvoch typov stĺpikov: zahradzovaci stĺpik s prirubou a zahradzovaci stĺpik bez priruby:
■

Zahradzovacie stĺpiky s prírubou musia byť ukotviteľné pod dlažbu pomocou kotviacich závitových tyči.
Celková dĺžka stĺpika s prirubou je 1100 mm (s osadenou hlavou). Ku každému stĺpiku s prirubou budú
dodané aj 4 ks kotviacich závitových tyči (kotvy do betónu).

■

Zahradzovacie stĺpiky bez príruby budú osádzané do jadrových vrtov s priemerom cca 90mm, hĺbkou vrtu
420mm. Celková dĺžka stĺpika bez priruby je 1400 mm (s osadenou hlavou)

Telo zahradzovacich stĺpikov musi byť z oceľovej, pozinkovanej trubky o priemere 75mm až 80mm. Hrúbka steny stĺpika
v rozmedzí 3,0mm až 3,5 mm. Vrchol stĺpika je ukončený osadenou hlavou.
Hlava zahradzovacich stĺpikov musi byť z kovu alebo kovových zliatin (neprípustné materiály pre hlavu zahradzovacich
stĺpikov: plast, betón, drevo). Hrany sú opracované do hladka. Hlava je pevne vonknutá do tela stĺpika a podlepená.
Konštrukcia zahradzovacich stĺpikov musi byť pred koróziou chránená ochrannou vrstvou zinku (min. požadovaná vrstva
zinku 50 pim) a práškovým vypaľovaným lakom (požadovaná vrstva práškového vypaľovaného laku musi byť min. 70 pim
NDFT).
Finálna farebnosť oceľovej konštrukcie zahradzovacich stĺpikov ako aj hlavy s stĺpikov: fRAL DB703. Konečná povrchová
úprava musi byť ľahko umývateľná, odolná voči poveternostným vplyvom a vandalizmu.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Priemer stĺpika

mm

75

80

Hrúbka oceľovej steny stĺpika

mm

3.0

3.5

Priemer hlavy stĺpika

mm

Výška horného obvodu hlavy

mm

10

13

Výška odfrézovanej výplne na hlave

mm

24

27

Presná hodnota

totožný so zvoleným
priemerom stĺpika

Hrúbka stredovej steny na hlave

mm

16

19

Výška spodného lemu na hlave stĺpika

mm

4

7

Výška priruby hlavy na votknutie do tela
stĺpika

mm

30

Celková dĺžka stĺpika s prirubou s
osadenou hlavou

mm

1100

Celková dĺžka stĺpika bez priruby s
osadenou hlavou

mm

1400

Veľkosť štvorcovej priruby

mm

150

Veľkosť otvorov v prírube

mm

17

Počet otvorov v rohoch priruby

ks

4

Počet kotviacich závitových tyči ku

ks

4

každému típiku s prirubou
(prílohou skrutky je aj podložka s
maticou)
Kotviaca závitová tyč (kotva do betónu) -

mm

200

300

Kotviaca závitová tyč (kotva do betónu) priemer

mm

14

16

Povrchová úprava kotviacich závitových

typ

dĺžka

žiarové pozinkovanie

tyči
Hrúbka ocele štvorcovej priruby

mm

9

Hrúbka vrstvy ochranného zinku

pim

50

Hrúbka vrstvy práškového vypaľovaného

pim

70

laku

11
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Hmotnosť stĺpika s prirubou

kg

Min. 5 kg

Hmotnosť stĺpika bez priruby

kg
RAL

Min. 6 kg

Farba
Technické vlastnosti

DB703

Hoc nota / charakt eristika

Zahradzovaci stĺpik

Musi byť funkčne plnohodnotný

Zabránenie mechanickému
poškodeniu

Každý zahradzovaci stĺpik musi byť zabezpečený proti poškodeniu pri prevoze
aj pri skladovaní a to takým spôsobom/materiálom, ktorý zabráni jeho
poškriabaniu, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu.

Funkčnosť

Výrobok musi byť kompletný, plne funkčný, vyrobený v požadovaných
parametroch v zmysle technickej špecifikácie.

Normy a Nariadenia

Výrobok musi spĺňať všetky normy a nariadenia platné v SR a EU

Tolerancia rozmerov a tvarov

v zmysle normy STN EN 1090-1+A1:2012

Zvariteľnosť kovových časti

v zmysle normy STN EN 1090-2+A1:2012

Húževnatosť materiálu

v zmysle normy STN EN 1993-1-10

Reakcia na oheň

v zmysle normy EN 13501-1-hA1

Vzorka

Úspešný uchádzač predloži plnohodnotnú vzorku tovaru.

Vizuálna kontrola a test adhéznosti

Vizuálna kontrola a test adhéznosti v súlade s STN EN ISO
2008, resp. ekvivalentom.

Osadenie stĺpikov

Objednávateľ si zabezpečí osadenie stĺpikov s prirubou podľa technických
listov mesta Bratislavy TL 255 -2020

2409:

https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava

Ďalšie osobitné požiadavky:
Doprava na miesto určenia v zmysle uzatvorenej zmluvy.
zatiradzovacicti stĺpikov.

Minimálna objednávka 300 ks modernýcti

Rámcová dohoda č. M AG TS2100285

Príloha č. 2
Cenník
Názov zákazky: Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov

Obchodné meno uchádzača:

EXIMA, spol. s r. o.

Šidlo uchádzača:

Lazovná 52,974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca:

Ing. Pavol Antalič, konateľ

IČO:

31622666

IČ DPH:

SK2020455855

Telefónne čislo:

^ 2 1 484152040

E-mailová adresa:

exima@psgnetbb.sk

Platca DPH

Časť

Položka

áno

Počet
kusov

Jednotková

Jednotková

Cena celkom

cena v EUR

cena v EUR

v EUR bez

bez DPH

s DPH

DPH

Cena
DPH 20 %

celkom v
EUR s DPH

Fixný oceľový
1

zahradzovaci stĺpik

1500

52,70

63,24

79 050,00

15 810,00

94 860,00

2500

48,80

58,56

122 000,00

24 400,00

146 400,00

s prirubou

Fixný oceľový
2

zahradzovaci stĺpik
bez priruby

Oena celkom za celý predmet zákazky

201 050,00

Rozhodné kritérium na hodnotenie ponúk:

241 260,00

100

Lehota dodania (v kalendárnych dňoch)

Čestné vyhlásenie: Predloženim tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti
stanovené vo Výzve na predkladanie ponúk a postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným IJradom
pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html

V Bratislave, d ň a .

ing. Pavol Antalič, konateľ
EXIMA, spol. s r. o.
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Príloha č. 3
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Údaje o všetkých známych subdodávateľoch

Na predmet zákazky:
Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov

□

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutočni vlastnými kapacitami

1 ^ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Por.
č.
1.

Subdodávateľ

Ing. Ondrej Majernik,
Oidŕlchova 398/24,

Identifikačné číslo alebo
dátum narodenia, ak

hodnota plnenia
vyjadrená

osoba oprávnená konať
za subdodávateľa (meno

nebolo pridelené
Identifikačné číslo

v percentách (%)
k ponukovej cene

a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia)

75442302

65%

Ing. Ondrej Majernik
Adresa: Nový Smokovec 118,

128 00 Praha 2 Nusle, Česká
republika

062 01 Vysoké Tatry
Dátum narodenia: 26.11.1980

V Bratislave, d ň a .
ing. Pavol Antalič, konateľ
EXIMA, spol. s r. o.

Pozn.:
V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo
uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s úspešným uchádzačom bude realizovať
pre uchádzača určité služby v zmysle predmetu zákazky;
Percentuálny podiel Ich služieb je z celkovej ceny diela s DPH;
Uchádzač uvedie za subdodávateľa : názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO; v predmete
subdodávky rámcový popis rozsahu služby, ktorú bude vykonávať.
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