Evidenčné číslo zmluvy
Zhotoviteľa:

Objednávateľa:

ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany:
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Vlčie hrdlo 5985
820 03 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 5429/B
osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
Bc. Ladislav Molnár, predseda predstavenstva
Ing. Jozef Magyarics, podpredseda predstavenstva
IČO:
36 246 093
IČ pre DPH:
SK 2020198576
DIČ:
2020198576
bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu:
2927070417/1100
IBAN:
SK27 11000 0000 0026 2310 6222
SWIFT/BIC:
TATRSKBX
Číslo vložky
v Registri partnerov verejného sektora:
11178
osoba oprávnená rokovať vo veciach
• obchodných:
Meno3 Priezvisko3, funkcia
• technických:
Meno4 Priezvisko4, funkcia
• realizačných:
Meno5 Priezvisko5, funkcia
(ďalej len „ objednávateľ “)
a
...............
registrácia:
osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
IČO :
IČ pre DPH :
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SEIFT/BIC kód:
v Registri partnerov verejného sektora:
osoba oprávnená rokovať vo veciach
• obchodných:
• technických:
• realizačných:

Meno3 Priezvisko3, funkcia
Meno4 Priezvisko4, funkcia
Meno5 Priezvisko5, funkcia

(ďalej len „ zhotoviteľ “)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo
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Čl. I
PREDMET ZMLUVY
1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre
objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.2

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť
dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.3

Dielom podľa tejto ZoD je komplexná realizácia (zhotovenie) investičnej akcie Výmena osvetlenia
na výrobných halách 1-16 (ďalej len „dielo“) v nasledovnom rozsahu:
a) dodávka materiálu,
b) demontáž existujúceho osvetlenia a inštalácia nového automaticky ovládaného osvetlenia v halách
1-16, vrátane spracovania projektu skutočného vyhotovenia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, projektovej
dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav predloženej zo strany objednávateľa (ďalej len „PD“)
a zoznamu materiálov, schválenej cenovej ponuky / rozpočtu zhotoviteľa z výberového procesu, ktoré
tvoria prílohu tejto zmluvy, ďalej v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými
technickými normami, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ
oboznámený.

1.4

1.5

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické,
kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi
a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu
diela potrebné.

1.6

Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály, výrobky
a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti schválenej PD a zoznamu materiálov.

1.7

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude protokolárne odovzdané a prevzaté ako celok, ak sa
zmluvné strany počas realizácie diela písomne nedohodnú na jeho odovzdávaní po častiach.

Čl. II
ČAS PLNENIA
2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania
staveniska zhotoviteľovi objednávateľom, ktoré sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa
účinnosti tejto zmluvy.

2.2

Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania celkového času plnenia uvedeného v
bode 2.1 tejto zmluvy.

2.3

Problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov nebudú zhotoviteľom
uplatňované a objednávateľom zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu zhotovovaniu diela a
nebudú objednávateľom uznané ako dôvod na zmenu zmluvných záväzkov alebo termínov. Vplyv
nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dlhotrvajúce dažde, extrémne vysoké alebo nízke teploty, silný
nárazový vietor a pod.), výluky spôsobené existujúcou prevádzkou objednávateľa alebo výlučne
omeškaním na strane objednávateľa, môžu byť zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu
zhotovovaniu diela s dopadom na posun termínu vykonania diela o dobu preukázateľného trvania
takýchto prekážok na základe dohody odsúhlaseného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,
t.j. doba trvania takýchto prekážok brániacich riadnemu zhotovovaniu diela sa nezapočítava do doby
realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých vplyvov na výstavbu diela prijať také
opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu
pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu
prípadného omeškania tak, aby mohli byť splnené všetky pôvodné postupové termíny a dielo mohlo byť
riadne, v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ nemá nárok žiadať finančnú alebo inú náhradu z dôvodu predĺženia času plnenia a to ani z
dôvodov uznaných podľa tohto článku zmluvy.

2.4

V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.3 tejto zmluvy a nedodrží zmluvný
termín vykonania diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy, považuje sa toto nesplnenie povinnosti alebo
omeškanie za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa s následkom možnosti okamžitého
odstúpenia objednávateľa od zmluvy a uplatnenia zmluvných pokút podľa čl. VII tejto zmluvy.
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2.5

V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne zhotovené a komplexne ukončené zmluvné dielo k odovzdaniu
a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v požadovanej kvalite
zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú v tejto
zmluve.

Čl. III
CENA DIELA

3.1

V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške ............eur
bez DPH.

3.2

Dohodnutá cena diela je konečná a obsahuje všetky oprávnené náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, t.j. vrátane bývalých vedľajších
rozpočtových nákladov - VRN, ako aj úhradu dane, cla a ostatných oprávnených nákladov zhotoviteľa.

3.3

Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena,
sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami.

Čl. IV
PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1

Na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu vyhotoví zhotoviteľ faktúru so
všetkými zákonom stanovenými náležitosťami. Preberací protokol podpísaný obidvoma zmluvnými
stranami za riadne a včas zhotovené dielo bude tvoriť povinnú prílohu faktúry.

4.2

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na
základe vystavenej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je prvý štvrtok po
uplynutí lehoty 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený bez zaplatenia
vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto
zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným zákonom o dani z pridanej hodnoty,
pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry
objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa
považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa,
ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na
príslušnej faktúre.

4.3

Faktúra za vykonané dielo musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH.
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane prílohy.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela (bez DPH) je garančná zábezpeka po dobu plynutia
záruky na dielo. Garančnú zábezpeku podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom
zabezpečenia riadneho a včasného splnenia predmetu tejto zmluvy, kvality diela počas záručnej doby
a všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je
oprávnený uspokojiť si z garančnej zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu,
náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania času plnenia ako aj
náklady a nároky vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa od tejto zmluvy.
Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že objednávateľ zadrží z faktúry čiastku vo výške 5% z
fakturovanej sumy (bez DPH) a uhradí zhotoviteľovi len 95% odsúhlasenej a vyfakturovanej ceny.
Zhotoviteľ je povinný vyznačiť na faktúre položku v nasledovnom poradí :
- „Čiastka k fakturácii“ (= fakturovaná čiastka vrátane DPH - musí byť zvýraznená)
- „Zmluvne dohodnutá garančná zábezpeka“ (= 5% z fakturovanej čiastky bez DPH)
- „K úhrade celkom“ (= čiastka k fakturácii mínus garančná zábezpeka)

4.5

Zmluvné strany sa dohodli, že garančná zábezpeka, resp. jej časť sa objednávateľ zaväzuje uvoľniť
najneskôr do 60 dní po uplynutí zmluvne dohodnutej záručnej doby (podľa bodu 8.3 tejto zmluvy), na
základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, avšak len za podmienky, že zhotoviteľ v požadovanej dobe a
kvalite odstráni všetky (v rámci záručnej doby objednávateľom reklamované) vady diela. K úhrade
zadržanej čiastky môže objednávateľ pristúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí
a predloží objednávateľovi primeranú neodvolateľnú bankovú záruku (ďalej len „BZ“) vystavenú na
príslušnú zvyšnú zadržanú čiastku a platnú na obdobie dohodnutej záručnej doby, predĺženej o 60 dní.
BZ musí mať povahu „bankovej záruky na prvé požiadanie a bez námietok“. Objednávateľ má právo
schváliť výber bankovej inštitúcie, ktorá má zriadiť BZ ako aj rozhodnúť o akceptácii predloženej BZ.
BZ musí byť predložená objednávateľovi prostredníctvom banky objednávateľa (obchodné meno je
uvedené na prvej strane tejto zmluvy), t.j. tak, aby banka objednávateľa avizovala objednávateľovi, že
banka, ktorú zhotoviteľ o vystavenie BZ požiadal, vystavila dohodnutú BZ z príkazu zhotoviteľa
v prospech objednávateľa. Objednávateľ v prípade pochybností nie je povinný prijať (akceptovať)
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predloženú BZ a je oprávnený zadržiavať garančnú zábezpeku po celú dohodnutú dobu. V prípade
porušenia ustanovenia bodu 8.7 tejto zmluvy BZ prepadá v prospech objednávateľa.
4.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z finančných prostriedkov, ktoré dostane od objednávateľa podľa tejto
zmluvy, zabezpečí riadne financovanie svojich subdodávateľov na predmetnom diele, tak aby sa
zabezpečil plynulý priebeh prác a dodržanie dohodnutých zmluvných termínov. Na základe písomného
oznámenia subdodávateľa, doručeného objednávateľovi, že zhotoviteľ nevykonal úhradu príslušnej
faktúry za vykonané práce a dodávky, je objednávateľ oprávnený pozastaviť najbližšiu úhradu faktúry,
prípadne aj ďalšie nasledujúce úhrady voči zhotoviteľovi a to až do dňa preukázania vysporiadania
financovania zhotoviteľa so subdodávateľmi. Po dobu pozastavenia platby z tohto dôvodu, nie je
objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb a zhotoviteľ nebude uplatňovať žiadne nároky alebo sankcie
voči objednávateľovi z tohto titulu.

4.7

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávateľa.

Čl. V
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA
5.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa
5.1.1. Zástupcom objednávateľa a ním povereným osobám sú oprávnení kontrolovať dielo na každom stupni
jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať,
aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne.
5.1.2. Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto
zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN.

5.2 Povinnosti zhotoviteľa
5.2.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že
zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prác a iných činností pri realizácii
diela.
5.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela.
- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že budú dodržané všetky požiadavky na realizáciu diela, podmienky tejto
zmluvy a podmienky ostatných dotknutých záväzných právnych predpisov, technických noriem.
Zhotoviteľ je povinný použiť pri realizácii iba materiál a výrobky, ktoré sú podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov vhodné na použitie v diele na zamýšľaný účel a pred ich zabudovaním podľa
požiadania odovzdať alebo predložiť k nahliadnutiu objednávateľovi všetky doklady, ktoré sa na nich
vzťahujú, najmä osvedčenia o akosti všetkých materiálov, certifikáty materiálov a výrobkov.
5.2.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistiť
prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.
5.2.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu alebo
vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa.
5.2.5 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené na vlastné náklady poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škody
spôsobené tretím osobám alebo objednávateľovi v súvislosti s jeho činnosťou vo výške poistnej sumy
najmenej v hodnote ceny plnenia podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v platnosti toto
poistenie počas celej doby trvania tejto zmluvy o dielo a na požiadanie preukázať túto skutočnosť
objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené skutočnosti preukázať objednávateľovi najneskôr pri
podpísaní tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie objednávateľa. Nepredloženie
dokladov o uzavretí poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas
trvania tohto zmluvného vzťahu podľa tohto bodu zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto
zmluvy.
5.2.6 Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú
príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je
povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie ustanovenia platných technických noriem, najmä
STN, príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že
všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných
prác, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými pomôckami, bezporuchovými
pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší
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zákaz nelegálneho zamestnávania a splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu zmluvy zabezpečí
aj u svojich dodávateľov. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie
tejto zmluvy.
5.2.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaním diela (dodávaným
tovarom, poskytovanými prácami a službami) kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom
NFP oprávnenými osobami zo strany príslušných štátnych orgánov a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ.

5.3 Subdodávatelia
5.3.1 Zhotoviteľ je povinný rozhodujúce výkony, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vykonať vlastnými
kapacitami. Použitie inej osoby na vykonanie diela alebo jeho časti je podmienené súhlasom
objednávateľa. V prípade, ak bude časť predmetu tejto zmluvy zabezpečovaná prostredníctvom
subdodávateľov, je zhotoviteľ povinný uviesť ich v zozname (ďalej len „zoznam“), ktorý tvorí prílohu
č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „subdodávateľ“). Zhotoviteľ je povinný v zozname uviesť úplné a pravdivé
údaje o všetkých svojich subdodávateľoch a to v rozsahu prílohy č.2. Za pravdivosť a úplnosť všetkých
údajov, uvedených v zozname plne zodpovedá zhotoviteľ.
5.3.1 Subdodávateľom sa pre účely tejto zmluvy rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 2 ods.
1 písm. a) bod 7 v spojení s § 2 ods. 2 zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“).
5.3.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov subdodávateľov uvedených
v prílohe č. 2 a to najneskôr do troch (3) pracovných dní, odkedy ku zmene došlo.
5.3.3 K výmene subdodávateľa môže dôjsť len na základe písomného odsúhlasenia zo strany objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) pracovné dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom
nastane výmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer výmeny subdodávateľa spolu
s uvedením všetkých identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa v súlade s prílohou
č. 2 tejto zmluvy. V prípade odsúhlasenia výmeny subdodávateľa zo strany objednávateľa predloží
zhotoviteľ ku dňu výmeny subdodávateľa objednávateľovi aktualizovaný zoznam. Za výmenu
subdodávateľa sa pritom považuje aj situácia, ak príslušnú časť predmetu tejto zmluvy mal pôvodne
zhotoviteľ realizovať sám prostredníctvom vlastných kapacít, ale počas realizácie predmetu tejto
zmluvy sa rozhodne realizovať príslušnú časť plnenia prostredníctvom subdodávateľa.
5.3.4 Akýkoľvek nový subdodávateľ odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 5.3.3 vyššie musí spĺňať
všetky podmienky, ktoré spĺňal pôvodný dodávateľ.
5.3.5 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje predložiť pred začatím vlastného výberového konania zoznam
potenciálnych subdodávateľov na odsúhlasenie objednávateľovi. Zhotoviteľ následne po schválení
zoznamu vo vlastnom mene a zodpovednosti zrealizuje konkrétne výberové konanie pričom v plnom
rozsahu zodpovedá za všetkých svojich subdodávateľov, akoby dielo vykonával sám. Nedodržanie
týchto povinností zhotoviteľa je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy.
5.3.6 Zhotoviteľ, ako aj všetci subdodávatelia podieľajúci sa na vykonaní diela, ktorí napĺňajú definíciu
Partnera verejného sektora (PVS) v súlade s § 2 ods. 1 písm. a) Zákona o RPVS majú povinnosť byť
počas trvania akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy zapísaní v Registri partnerov
verejného sektora (ďalej len register), vrátane platného aktuálneho overenia identifikácie konečných
užívateľov výhod. Za zápis subdodávateľov v registri zodpovedá zhotoviteľ.
5.3.7 V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku zmluvy, a svoje porušenie
neodstráni ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytne objednávateľ, je zhotoviteľ povinný uhradiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- eur za každé jednotlivé porušenie osobitne.
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5.3.8 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje uhradiť akékoľvek sankcie uložené objednávateľovi alebo tretím
osobám zo strany príslušných štátnych orgánov súvisiacich s porušením povinnosti zhotoviteľa alebo
subdodávateľov byť riadne zapísaný v registri počas celého trvania záväzkov podľa tejto zmluvy.
5.3.9 Využitím subdodávateľov zo strany zhotoviteľa nie je v žiadnom prípade dotknutá zodpovednosť
zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia
alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky, výkony a práce.

Čl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
6.1

Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela
objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Protokol o odovzdaní
a prevzatí diela bude obsahovať CD/DVD/USB s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce / realizáciu
diela.

6.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach
aj všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:
a) osvedčenia o akosti použitých materiálov;
b) záručné listy;
c) certifikáty materiálov a výrobkov.
Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady
diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa
článku VII tejto zmluvy.

6.3

Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite;
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy;
c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy;
d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené
inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).

6.4

Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí,
že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených
vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi
po odstránení všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je
zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.

Čl. VII
ZMLUVNÉ POKUTY
7.1

7.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:
a) 0,3 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa
bodu 1.3 tejto zmluvy v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,
b) 0,1% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela
v lehote určenej v bode 8.7 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich
uplatnenia objednávateľom.

7.3

Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, okrem
ušlého zisku, ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou
a povinnosti uhradiť ju v plnom rozsahu.

7.4

Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej
faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej
sumy za každý deň omeškania.

Čl. VIII
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
ZÁRUKA ZA KVALITU
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8.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou,
všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto zmluvou.

8.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí
prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil
objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.

8.3

Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná doba u vzájomne
odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť jej dĺžku trvania je
taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom liste, najmenej však 2 roky. Záručná doba začína
plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy
objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

8.4

Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie
na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

8.5

Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a
v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia, najneskôr do piatich (5)
pracovných dní po uplynutí záručnej doby, ak preukáže, že reklamovaná vada vznikla alebo nastala
najneskôr v deň ukončenia záručnej doby. Za písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa
považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo doporučeným listom. Doba od oznámenia vád
zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba
predlžuje.

8.6

Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou
reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.

8.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia
žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr
do 30 dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

8.8

Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni
v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má
právo započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné
pokuty proti cene diela alebo nezaplatenej časti ceny diela – zadržanej podľa bodu 4.5 tejto zmluvy
alebo proti iným pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.

8.9

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho subdodávateľmi v rovnakom rozsahu,
ako keby dielo zhotovil sám.

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.
8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik
ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a znášania nákladov.

Čl. IX
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
9.1

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v
súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne
informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez
zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú
na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu
škody a jej uplatnením.

9.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu
k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej
škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich
povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.

9.3

V prípade, ak v dôsledku konania zhotoviteľa dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži,
poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu
všeobecného ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ
povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.
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Čl. X
VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY
10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
10.2 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do
času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. XI
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti,
ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane
dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne
známe alebo bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť
zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť
použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po
zániku tejto zmluvy.
11.2 Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou
podľa bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnú časť PD svojim subdodávateľom.

Čl. XII
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.
12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy
odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
30 dní potom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci
dátum doručenia oznámenia.
12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo
nevyužije v lehote podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť
len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany
druhej zmluvnej strane.
12.5 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä:
• nesplnenie povinnosti realizovať rozhodujúce výkony vlastnými kapacitami resp. subdodávateľmi
odsúhlasenými objednávateľom,
• neinformovanie objednávateľa o prekážkach v realizovaní diela,
• nedodržanie technologických postupov alebo neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a
podmienok zhotovenia diela určených touto zmluvou, platnými STN alebo všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
• vadné plnenie diela zhotoviteľom na ktoré bol písomne objednávateľom upozornený a ktoré
zhotoviteľ, napriek upozorneniu v určenej lehote neodstránil,
• nesplnenie záväzku odovzdať dielo v zmluvne dohodnutom čase plnenia.
12.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu
škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na zmluvné pokuty a ustanovení, ktoré v zmysle § 351
ods. 1 Obchodného zákonníka alebo vôle oboch zmluvných strán majú ostať v platnosti aj po zániku
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpením od zmluvy, resp. zánikom tejto zmluvy nezanikajú
ustanovenia nasledovných článkov tejto zmluvy: čl. IV-PLATOBNÉ PODMIENKY, čl. VII-ZMLUVNÉ
POKUTY, čl. VIII-ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU, čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ
ZA ŠKODU a čl. XI-OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ. Práva a povinnosti vyplývajúce
z ustanovení týchto článkov zmluvy sa primerane použijú aj po zániku tejto zmluvy. Záručná doba,
práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním nárokov a odstraňovaním vád
dohodnuté v čl. VIII tejto zmluvy sa vzťahujú aj na dielo, resp. jeho časť zrealizovanú do zániku
zmluvy. Záručná doba v tomto prípade začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia
rozostavaného diela objednávateľom.
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12.7 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy budú zmluvné strany postupovať podľa § 544 Obchodného
zákonníka. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa odovzdať objednávateľovi
rozostavané zmluvné dielo, pokiaľ ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať
zhotoviteľovi v stave, v akom sa ku dňu zániku zmluvy nachádza. Zhotoviteľ je povinný odovzdať
objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným- dielom aj príslušnú dokumentáciu a doklady
potrebné na jeho užívanie (všetko v dvoch vyhotoveniach.
Objednávateľ takéto rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdaní a prevzatí
rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Zhotoviteľ je povinný pri
odovzdaní rozostavaného diela postupovať podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.
12.8 Protokol o odovzdaní a prevzatí rozostavaného diela musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
• zhodnotenie rozsahu a kvality odovzdávanej časti zmluvného diela,
• súpis odovzdávaných dokladov,
• zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku podľa bodu 8.3
tejto zmluvy,
• súpis vád a nedorobkov rozostavaného diela v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.5 a 4.6 tejto
zmluvy,
• súpis všetkých vykonaných prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 4.1 tejto zmluvy; osobitne sa
uvedie zaplatená čiastka, čiastka zadržaná podľa bodu 4.5 tejto zmluvy a zostatok k úhrade,
• dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
12.9 Vysporiadanie pohľadávok v prípade zániku zmluvy a prevzatia plnení objednávateľom, ktoré
vzhľadom na ich povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi bude nasledovné:
a) dielo (resp. časť diela) vykonané do zániku zmluvy je vlastníctvom objednávateľa;
b) faktúru zhotoviteľa vyhotovenú podľa podmienok čl. IV tejto zmluvy za vykonané plnenia uhradí
objednávateľ do 30 dní od dňa vysporiadania pohľadávky objednávateľa so zhotoviteľom podľa
bodu 12.10 tejto zmluvy a zúčtovania poskytnutej zálohy, v prípade ak bola poskytnutá
objednávateľom zhotoviteľovi.
12.10 V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa
zhotoviteľ, že uhradí objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou
dohodnutou podľa tejto zmluvy a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom
na dokončenie diela.

Čl. XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude čiastočne financované v rámci NFP. Z uvedeného dôvodu
budú uskutočnené len tie výkony, ktoré určí objednávateľ na základe oprávnenosti výdavku projektu.
V prípade, zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany Poskytovateľa NFP nude
táto zmluva upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami Poskytovateľa NFP.
13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po obdržaní kladného stanoviska z vykonaného administratívnej
kontroly postupu obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov. Objednávateľ je
povinný o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne informovať.
V prípade, že na základe administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom
nenávratných finančných prostriedkov objednávateľovi nie je možné uznať výdavky vyplývajúce
z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené, alebo s informáciou, že zmluva medzi
Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a objednávateľom nebola uzatvorená
alebo finančné prostriedky objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške, práva a povinnosti
z tejto zmluvy zaniknú. V tomto prípade si objednávateľ vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne
úkony spojené s realizáciou tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú
potrebné na plnenie zmluvy; v opačnom prípade objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú
škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je mu povinný nahradiť žiadne náklady
ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou.
13.3 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
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13.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú
stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH,
oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných
skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy.
13.5 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že:
- nie je v likvidácii;
- nie je v úpadku a ani mu úpadok nehrozí;
- riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen, v oblastí daní, odvodov
a poistenia;
- nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie a takýto návrh sa podľa jeho
vedomostí ani nepripravuje;
- nepoveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku;
- nie je voči nemu vedené žiadne súdne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektívne ohrozujúcom
jeho ekonomické postavenie a podľa jeho najlepších vedomostí začatie takéhoto konania ani nehrozí;
- nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie v rozsahu objektívne ohrozujúcom jeho ekonomické
postavenie ani akýkoľvek výkon zabezpečovacieho práva a podľa jeho najlepších vedomostí začatie
takéhoto konania a/alebo výkonu ani nehrozí;
- neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie povinností
Zhotoviteľa uvedených v Zmluve v takej kvalite, ktorá by ohrozila plnenie Zmluvy riadne a včas, s
odbornou starostlivosťou a poctivým obchodným stykom;
- nie je on ani žiaden člen jeho štatutárneho orgánu trestne stíhaný;
- neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie registrácie
Zhotoviteľa pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z./o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov ("Zákon o DPH").
Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku zmluvy sa považujú za opakované a trvajúce počas
celej doby trvania záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o
vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto článku zmluvy, a to bez zbytočného
odkladu po celú dobu trvania záväzkov zo zmluvy. Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie
akéhokoľvek vyhlásenia a záruk zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo
na okamžité odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa; nárok objednávateľa na náhradu škody tým
nie je dotknutý.
13.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
13.7 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho,
že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.
13.8 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:
• Príloha č.1A Projektová dokumentácia
• Príloha č. 1B Ponuka zhotoviteľa - rozpočet výkaz výmer z výberového konania
• Príloha č.2 Zoznam subdodávateľov
V Mesto dňa DD.MM.2021

V Mesto dňa DD.MM.2021

objednávateľ:

zhotoviteľ:

.................................................
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Bc. Ladislav Molnár
predseda predstavenstva

.......................................................

...............................................
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
Ing. Jozef Magyarics
podpredseda predstavenstva

.........................................................
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