
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Štatutárny orgán: 
Sídlo: 
Registrácia: . 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

medzi zmluvnými stranami : 

TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o. 
Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti 
Alexandra Dubčeka 45, 965 58, Žiar nad Hronom 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S 
Tatra banka, a.s. 
2928863013/1100 
31 609 651 
2020479714 
SK2020479714 

( ďalej len ako „objednávateľ") 

Zhotovíte!': 

Obchodné meno: ZUS servis, s.r.o. 
Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Pilnik, konateľ spoločnosti 
Sídlo: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11957/S 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 36 662 780 
DIČ: 2022228978 
IČ DPH: SK2022228978 
(ďalej len ako „zhotoviteľ") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné nebezpečenstvo v dojednanom čase a za podmienok 
stanovených touto zmluvou vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo: 
„Dodávka a montáž vodného toboganu, vrátane vypracovania projektovej 
dokumentácie" (ďalej len ako „dielo") a to podľa špecifikácie uvedenej v odseku 2 tohto článku, 
a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa z elektronickej aukcie zo dňa 22.04.2013, ktorá tvorí 
prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Špecifikácia diela: 

a) dodávka toboganu: 
• Toboganové koryto tvarované ako vonkajší žľab. 
• DÍžka toboganového koryta: 42 m. 
• Koryto podopreté oceľovou konštrukciou - pozinkovanou. 
• Spojovací materiál a príruby pozinkované. 
• Povrch musí byť skonštruovaný tak, aby sa predišlo zraneniam. Povrch musí byť hladký 

a súvislý bez nerovností. Jednotlivé diely musia byť k sebe zošraubované a špáry medzi 
jednotlivými dielmi zatmelené. 

• Na výrobu toboganových korýt sa použije kvalitní polyesterový laminát (obsah skalného 
vlákna 35%). 

• Povrch je potrebné upraviť leštením s vysokou odolnosťou proti starnutiu, pôsobeniu UV 
žiarenia a pôsobenie chlóru. 
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• Dráha toboganu bude zhotovená z materiálu odolávajúceho poveternostným vplyvom. Na 
vnútornej dráhe musí byť hladká (zabráni zraneniam) a prehnutá (nedôjde 
k prepadnutiu tela pri vysokej rýchlosti vo vnútri jazdnej dráhy toboganu). 

• Farebné prevedenie toboganovej dráhy - modrá farba (RAL 5015). 
b) montáž, inštalácia, komplexné odskúšanie funkčnosti diela a jeho uvedenie do 

skúšobnej prevádzky, 
c) vypracovanie projektovej dokumentácie diela. 

3. Dielo bude zrealizované v súlade so súťažnými podmienkami, podkladmi objednávateľa, 
ponukou zhotoviteľa, za podmienok uvedených v tejto zmluve a to v kvalite podľa príslušných 
STN a platných technických noriem, schválených technologických postupov, platných právnych, 
prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov 

4. Miesto vykonávania diela: 
Plážové kúpalisko v Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom (ďalej len ako "stavenisko"). 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu 
v zmysle článku II. tejto zmluvy. 

Článok II. 
Cena za dielo a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné strany vychádzali pri dohode o cene z 
cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 22.04.2013, predloženej do verejného obstarávania. Celková 
dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je 71 000,00 Eur s DPH, slovom 
sedemdesiatjedentisíc eur. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. I. tejto zmluvy je stanovená 
ako cena pevná a nemenná, t. j. bez možnosti úprav počas trvania zmluvného vzťahu 
uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 7. tohto článku zmluvy. 

Rozpis ceny diela: 
Cena bez DPH: 59 166,67 Eur 
DPH 20 %: 11 833,33 Eur 
Celková cena diela: 71 000,00 Eur 
Slovom: sedemdesiatjedentisíc eur. 

2. Cena za dielo, uvedená v odseku 1 tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením 
záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym splnením 
záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nákladov na sťažené podmienky pri 
realizácii diela. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov, 
a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúcich všeobecne záväzným predpisom platným ku dňu 
uzavretia zmluvy a platnými STN. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť cenu za riadne a včas vykonané dielo na základe 
faktúry vystavenej zhotoviteľom. 

4. Zhotoviteľovi vznikne právo na vyhotovenie faktúry po odovzdaní diela objednávateľovi na 
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. v prípade ak sa pri odovzdávaní diela zistia 
vady, až po ich úplnom odstránení. 

5. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. 
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá 

náležitosti daňového dokladu. Dôvod vrátenia je objednávateľ povinný vyznačiť na faktúre. Od 
okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová lehota 
splatnosti. 

7. Ak sa zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu diela alebo ak zhotoviteľ nevykoná dielo 
v plnom rozsahu, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi len cenu za skutočne vykonané 
dielo. 

8. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac 
práce), nebudú objednávateľom uhradené. 
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9. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. 

Článok III. 
Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi do 60 kalendárnych dní od 
účinnosti tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy. O tejto 
skutočnosti sa vyhotoví zápis v stavebnom denníku. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných 
ním pozvaných osôb na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela alebo za stratu 
alebo poškodenie majetku (iného ako dielo), za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby a to 
počas celej realizácie diela ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri práci, za bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri 
vykonávaní diela a ochrany životného prostredia ako aj za dodržiavanie platných požiarnych 
predpisov. 

2. Zhotoviteľ je v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný najmä: 
a) dodržiavať povinnosti ustanovené osobitnými príslušnými predpismi, 
b) vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
c) zabezpečovať, aby pracoviská, zariadenia, náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky a 

pracovné postupy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, 
d) vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia 

a umožniť prístup do ohrozeného priestoru len osobám, ktoré boli riadne zaškolené 
a vybavené príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, 

e) určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, 
určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať, 

f) zabezpečiť osobám, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, na používanie pri 
práci potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky. 

g) označovať zreteľne pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie osôb. 
3. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, 

požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť 
neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych 
opatrení. 

4. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu 
súvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednávateľa a tretích osôb. 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie a odbornú spôsobilosť na vykonanie diela podľa tejto 
zmluvy, pozná všetky predpoklady a skutočnosti potrebné pre vykonanie diela a nemá proti nim 
žiadne výhrady, podrobne si prezrel stavenisko a informoval sa o jeho osobitných podmienkach, 
prístupových cestách, skladovacích možnostiach a pod. a je schopný vykonať dielo podľa tejto 
zmluvy. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a 
uskutočňovanie diela bude zabezpečovať osobami so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť východiskovými podkladmi, pokynmi objednávateľa a jeho zápismi v stavebnom 
denníku. 

7. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu vecí prevzatých od 
objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na vykonanie diela a to bez 
zbytočného odkladu potom, čo ich zistil alebo mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 

8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a do stavebného denníka robiť každý pracovný deň 
záznamy o prácach, ktoré vykonal ako aj všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie zmluvy, 
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najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti. Objednávateľ je povinný sledovať obsah 
stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný odstrániť na 
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

10. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 
znáša zhotoviteľ. 

11. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa 
toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym 
spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je 
objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

12. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov uvedené v záhlaví zmluvy, resp. 
na inú adresu, ktorú zmluvná strana písomne oznámila druhej strane. Písomnosti sa považujú za 
doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za 
doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z 
dôvodu dočasnej neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia. 

Článok V. 
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 

1. Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho zhotovenej časti má objednávateľ, a to od momentu vzniku 
diela alebo jeho zhotovenej časti. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania 
znáša zhotoviteľ a to až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela. 

2. Veci, stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 
Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela 
spôsobenými nesie zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál 
obstaraný zhotoviteľom na vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním 
(zabudovaním). 

Článok VI. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ ukončí dielo jeho úspešným komplexným vyskúšaním a uvedením do skúšobnej 
prevádzky. Komplexné vyskúšanie diela tvorí súhrn skúšok, ktorými zhotoviteľ preukazuje, že 
dielo je riadne dokončené a že je schopné prevádzky. Podmienkou protokolárneho odovzdania a 
prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi 
záväznými STN a projektovou dokumentáciou. 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela zápisom 
v stavebnom denníku. Na základe oznámenia si zmluvné strany dohodnú termín odovzdávacieho 
a preberacieho konania, tak aby dielo bolo odovzdané objednávateľovi v čase uvedenom v článku 
III. odsek 1 tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný na odovzdávacom - preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 
vyhotoveniach minimálne: 

• projektovú dokumentáciu, 
• stavebné denníky, 
• zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach diela ( v zmysle odseku 1 tohto článku) 
• zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
• atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v diele, 
• zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou diela, vrátane atestov, certifikátov na použité 

výrobky a materiály a vyhlásení o zhode, 
• správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy) u vyhradených 

technických zariadení, 
• doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas realizácie diela 
• ostané doklady potrebné ku kolaudácii diela a podľa príslušných STN. 

4. V prípade, ak zhotoviteľ na odovzdávacom - preberacom konaní neodovzdá objednávateľovi 
doklady uvedené v odseku 3. tohto článku, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady 
budú neúplné, nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. To znamená, že 
chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela. 
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5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s vadami, ak tieto vady, každá sama alebo v spojení s 
ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konaní, ktorých 
odstránenie bude dohodnuté v protokole z tohto konania, sa považujú za odstránené až 
podpísaním Zápisnice o odstránení vád z preberacieho konania. 

6. V prípade zistenia závad diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ dielo 
neprevezme, ale spíše sa so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené nedostatky a 
spôsob ich odstránenia, ako aj lehotu, v ktorej ich má zhotoviteľ odstrániť. K protokolárnemu 
odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde až po odstránení týchto závad. 

7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať minimálne: 
• zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela 
• konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre ktoré 

zmluvné dielo nepreberá, 
• dodatočne požadované práce 
• dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán 
• zoznam vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu s dohodnutou lehotou ich odstránenia 
• záručnú lehotu a dĺžku jej trvania 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe jeho prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
zodpovedá technickým normám a predpisom SR, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po 
jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a zároveň aj za vady diela, ktoré sa 
vyskytnú v záručnej dobe. 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí 
nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa písomne upozornil a objednávateľ na ich použití trval. 

3. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba na dielo je 60 
mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom na základe 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba 
predlžuje o dobu, po ktorú bola odstraňovaná vada diela. 

4. Oznámenie vád diela (reklamácia) musí byť v písomnej forme a musí obsahovať označenie vady 
diela, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. 

5. Objednávateľ je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu vady diela bezodkladne a to písomnou 
formou. Za písomnú formu oznámenia vady (reklamácie) sa považuje aj oznámenie na e-mailovú 
adresu zhotoviteľa: spillnik zus(a)zsnp.sk. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 2 (dvoch) dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa. Termín odstránenia vád diela si zmluvné strany dopredu 
potvrdia písomne v závislosti od druhu reklamácie. Lehota odstránenia závad však nesmie byť 
dlhšia ako 5 (päť) dní od uplatnenia reklamácie. 

Článok VIII. 
Sankcie 

1. V prípade, že zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne a včas, v zmysle podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny 
diela za každý deň omeškania. 

2. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň 
omeškania. 

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že zmluvné pokuty dojednané v tomto článku nepovažuje za neprimerané 
vysoké a dojednanie spôsobu určenia zmluvnej pokuty nie je v rozpore s dobrými mravmi. 

4. Za omeškanie s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený od objednávateľa požadovať zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5. Sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške 
vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
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Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa 
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatné 
súvisiace právne predpisy. 

4. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za 
podmienky dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, sú vykonané písomnou 
formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto zmluve a sú obojstranne podpísané 
zmluvnými stranami. 

5. Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 
dohodou. 

6. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o podstatných skutočnostiach súvisiacich 
s predmetom diela, ak tieto skutočnosti môžu ovplyvniť jej plnenie. 

7. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 
ustanoveniami. 

8. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
9. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 
10. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy 
v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek 
psychického alebo fyzického nátlaku. 

V Žiari nad Hronom, dňa ??.\Ľ...2013 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
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ELTENDER a-r.o. , Partizánska sta 71, 974 01 Banská Bystrica 

www.ettend8r.sk | | IČO: 45 963 661 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Alexandra Dubčeka 45 
965 58 Žiar nad Hronom 

Dňa 22.04.2013 

Vec: Ohlásenie víťaza | ID 11476 

Ako správca Vaíej elektronickej aukcie Vám posielanie o oznámenie o výsledku aukcie. 

1. Názov predmetu zákazky: 
Dodanie a montáž vodného toboganu 

2. Strutný opis požiadaviek na zákazku: 
Predmetom zákazky Je dodanie a montáž novej vodnej dráhy toboganu s následnou montážou, inštaláciou, kompletným odskúšaním 
funkčnosti, uvedením do skúSobneJ prevádzky pre Plážová kúpalisko v Žiari nad Hronom v súlade so Špecifikáciou uvedenou v Časti B.1 Opis 
predmetu zákazky súťažných podkladov. 

ZaClatok aukcie 22.04.2013 10:00:00 
Koniec aukcie 22.04.2013 10:30:00 

ODOSLANIE VÝZVY A KĽÚČOV ÚČASTNÍKOM E-AUKCIE 
(AKTUALIZÁCIA I B ľ ľ V I .OI ZS.01.2011) 

Subjvct • Email • 

Výzva na účasť V eaukcĎ na portáli eltsndw.sk office@zetagroup.net 
Výzva nB účasť v aaukcii ne portáli eltender.sk offlce@eltencfer.sk 
Výzva na účaif v eaukci na portáli eltender.sk ter.Jaao5@tszh.sk 
Výzva na účasť v eaukci na portáli eltender.Bk spilnik_zus@zsnp.sk 
Vé8 vygenerovaný kľúč pre aukciu na portáli oltender.sk office@zetagroup.net 
Vôl vygenerovaný kTuč pre aukciu na portáli dtonder.sk office@eltender.sk 
Vá$ vygenerovaný kľúč pre aukciu na portáli eltender.ak peter.Jagos@tszh.sk 
VáJ vygenerovaný kľúč pre aukciu na portáli eltender.sk spllrlk_zus@zsnp.sk 
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6 m odoslania • Typ sprAvy • Akc ia • Email • ¥ 

2013-04-1716:14:16 Výzve na účasť Otvor Zobraz Kritéria 
2013-04-1715:14:20 Výzva na účasť otvor Zobraz Kritéria 
2013-04-17 15:14:24 Výzva na účasť Otvor Zobrar Kritéria 
2013-04-17 16:14:28 Výzva na účasť Otvor Zobraz Kritéria 
2013-04-17 16:14:42 Odoslanie kľúčov Zobraz Kritéria 
2013-04-17 16:14:46 Odoslanie kľúčov Zobraz Kritéria 
2013-04-17 15:14:50 Odoslanie kľúčov Zobraz Kritéria 
2013-04-17 15:14:54 Odoslanie kľúčov Zobraz Kritéria 

AKTIVÁCIA KĽÚČOV ODOSLANÝCH EMAILOM 
(AKTUALIZÁCIA - TLAfi KRITÉftil EBIT V 1.07 12.08.2012) 

ID -r Log In v Meno f Spoločnosť "r Email v Kfúč <r Aktivované f 

10677 zatagroup Zetagroup Software s.r.o. Zetagroup Software e.r.o. office@zetagroup.net 328bd16af 
11021 sltendeisro ELTENDER S.r.o. ELTENDER s.r.o. office@eltender.sk 027ece5c7 2013-04-2210:19:28 
11561 jagos peter Peter Jagoi TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. petar.Jagos@tszh.sk 7e2632494 2013-04-22 10:27:35 
11562 pllnlkslavomlr Ing. Slavomir Pilník ZUS servis, s.r.o. BpHnik_zua@z3np.sk c22064Ba3 2013-04-18 08:54:19 
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PROTOKOL ZADÁVANIA PONÚK 

Kritérium • -w -w • Dátum zadania • Spoločnosť -v Zadané v 
Cena 3 DPH v EUR 1.00 71100.0000 <* 2013-04-1715:09:13 ZUS servis, s.r.o. zadané z úvodného kola administrátorom 
Cena s DPH v EUR 1.00 71000.0000 <= 2013-04-2210:27:08 ZUS servis, s.r.o. zadané účastníkom 

22.4 .2013 10:48 
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VÝBEROVÉ KONANIE VYHRAL 

Subjekt Ponuky 

Ing. Slavomir Pilník _ n p H „ F U R 
71)S ssrvla s r o Cena«DPH VfcUK 71000,0000 EUR IMN 1.00 

t ! ^ ? " ; ! ; (Najdôležitejšie kritérium pre vyber víťaza) ICO: 36662760 
VK'aznA cenová ponuka: 71000,0000 EUR 

ELTENDERs.r.o. 
Partizánska cesta 71 

974 01 Banská Bystrica 
IČO; 45 963 581 IČ DPH: SK2023156586 
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