
Zmluva o dielo 
na dodávku policového regálového systému na 

podvozkoch.

Zmluva o dielo č. 1330KA/2020

01 Zmluvné strany

01.1 Zhotoviteľ :

01.2 Objednávateľ:

PROMAN, s.r.o.
Piešťanská 2293/68
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
zastúpený konateľom spoločnosti:
Ing. MADRO Jozef 
IČO: 36 300 551 
/Č DPH: SK2020181955 
Okresný súd Trenčín 
Vložka číslo:10747/R 
Bankové spojenie: 

(ďalej len „zhotoviteľ)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
zastúpený konateľom spoločnosti:
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc, - dekan fakulty
IČO : 00397865
IČ DPH: SK 2020845332
Bankové sooienie :.

(aaiej len „objednávateľ)



02 Zmluvné vzťahy

02.1.

Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté touto zmluvou sa riadia 
obchodným zákonníkom.

02.2

Zmluva môže byť menená, doplňovaná a upresňovaná písomnými dodatkami, ktoré 
sa bežne číslujú a dodatky musia byť odsúhlasené oboma stranami v písomnej 
forme. Návrhy dodatkov sú oprávnené podávať obidve strany. Zmluvu a dodatky sú 
oprávnení podpisovať:

za zhotoviteľa : Ing. MADRO Jozef, konateľ
za objednávateľa : Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

03 Predmet diela

Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať činnosti uvedené v bode 03 
tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za ich vykonanie.

03.1

Predmetom diela je dodávka mobilného policového regálového systému, ktorú tvorí: 

- Kompletné koľajisko pozostávajúce zo:
• 5,2 bm vodiaca koľaj na podlahu s poistkou
• 5,2 bm hladká koľaj na podlahu

- Kompletné podvozková časť mobilných regálov pozostávajúca zo:
• 7 ks obojstranný podvozok

Hĺbka 630mm, dĺžka pre 3 x 1000mm

- Kompletné regálová nadstavba pozostávajúca zo:
• 28 ks regálový stĺp
• 126 ks regálová polica
• 504 ks háčik police
• 42ks jednoduché zavetrovanie regála
• 7 ks plechová stena prednej časti regálov
• spojovací materiál

2500 x 600 mm
1000 x 600 mm

1200 mm
2500 x 600 mm

- Kompletné dokumentácia, značenie:
• Tabuľky nosností
• Prevádzková dokumentácia vrátane certifikátu



Kompletná doprava materiálu, montáž pozostávajúca zo:
• Doprava materiálu
• Vykládka materiálu a jeho presun na miesto montáže
• Montáž koľají
• Montáž podvozkov
• Montáž regálovej nadstavby vrátane zaplechovania
• Montáž bezpečnostných tabuliek
• Odovzdanie, uvedenie do prevádzky

03.2 Dispozícia regálov

• usporiadanie regálov je podľa výkresu č. NM-12756

03.2.1 Prestaviteľné policové regály na podvozkoch

Pre regály na podvozkoch platí:
- počet ukladacích úrovní
- výška stĺpov
- hĺbka rámu
- zaplechovanie čela
- zaplechovanie iné

Pre podvozky platí:
- dĺžka
- šírka
- výška
- ručné mechanické ovládanie
- povrchová úprava, lak RAL 7016

Riešenie koľajiska:
- koľaje na podlahu

Farebné prevedenie regálov

- podvozky RAL 7016
- regálové stĺpy zinok
- police zinok
- čelné zaplechovanie zinok

6
2500 mm
620 mm
áno (zo strany ovládania) 
nie

viď výkresová dokumentácia
630 mm
160 mm podvozok + 2500 mm regál

tmavo šedá

04 Čas plnenia

04.1

Dodávka materiálu - zahájenie inštalácie: 6-8 týždňov od podpísania zmluvy o dielo . 
Doba inštalácie 2 pracovné dni.



05 Cena diela

Regálový systém na podvozkoch NM-12756
Cena spolu
DPH 20%

Cena spolu

6.400,-€ bez DPH 
1.020,- €

7.680,-€ s DPH

06 Platobné podmienky

06.1

Úhrada diela je touto zmluvou dohodnutá 100% ceny diela do 30 dní odo dňa oboma 
zmluvnými stranami podpísaného Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela vyhotoveného 
podľa časti 11 tejto zmluvy.

07 Odosielacie dispozície

07.1

Odosielacie dispozície pre dodávku - dodávka materiálu bude uskutočnená 
nákladnými autami na náklady zhotoviteľa na miesto montáže.

07.2 Miesto montáže, miesto plnenia a odovzdania diela

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Mlynská dolina 
842 48 Bratislava

08 Vlastnícke právo

08.1

Veci, ktoré zaobstaral zhotoviteľ za účelom prevedenia diela sa stávajú vlastníctvom 
objednávateľa v okamihu úplného zaplatenia.

Spoluúčasť objednávateľa

09.1

Podmienkou včasného splnenia diela v termíne uvedenom v čl.04 je spoluúčasť 
objednávateľa a splnenie požiadavky v odstavci 9.2.

09.2

Objednávateľ zaistí stavebnú pripravenosť pre zahájenie montáže v termíne podľa 
bodu 04.1. V priestore montáže nebudú prebiehať žiadne iné práce. Pokiaľ na 



základe požiadavky objednávateľa bude potrebné realizovať na stavbe iné práce, 
ktoré by mohli ohrozovať bezpečnosť montážnych partií, bude montáž regálov na 
tento čas prerušená.

10 Montážne podmienky

10.1

Objednávateľ umožní montážnemu personálu zhotoviteľa prístup do umyvární, príp. 
šatien a WC, vrátane možností práce počas sobôt a nocí.
Zároveň umožní montážnikom pripojenie elektrického náradia na elektrickú sieť 
/220V/.

11 Odovzdanie a prevzatie diela

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, v závere ktorého bude 
jednoznačne uvedené, že zhotoviteľ zariadenie odovzdáva a objednávateľ 
zariadenie preberá bez závad a nedorobkov.

12 Záruky

12.1

Záručná doba je stanovená na dobu 2 roky odo dňa odovzdania a prevzatia diela. V 
prípade záujmu zhotoviteľ poskytne pravidelné ročné obhliadky s vystavením 
protokolu v zmysle platnej legislatívy.

12.2

Zárukou sa rozumie:
- ručenie za akosť (t.j. použitý materiál a dielenské prevedenie)
- ručenie za prevedenie montáže

Záruka zaniká, pokiaľ objednávateľ, alebo tretia osoba vykonáva na regálovom 
systéme opravy, alebo zmeny bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
zhotoviteľa.

13 Majetkové sankcie

13.1

V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny podľa odstavca 04.1 tejto zmluvy a pritom 
objednávateľ splní podmienky uvedené v odstavci 04.2 tejto zmluvy, zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý 
deň omeškania až do odovzdania diela.



13.2

V prípade, že objednávateľ nesplní včas podmienky uvedené v odstavci 04.2, posúva 
sa termín odovzdania diela o rovnaký počet dní, o ktoré objednávateľ nesplnil termín 
odovzdania stavebnej pripravenosti.

13.3

V prípade, že objednávateľ nesplní včas termíny uvedené v článku 06 tejto zmluvy, 
zaplatí zhotoviteľovi za nesplnenie uvedeného termínu 0,05 % z neuhradenej sumy 
za každý deň omeškania platby.

14 Záverečné ustanovenia

14.1

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane po jednom origináli.

14.2

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a je 
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

15 Prílohy

Súčasťou tejto zmluvy je: výkres č. výkres NM-12765

V Bratislave., dňa:\

Za objednávateľa:^

Prof. RNDh Daniel Ševčovič, DrSc.

V Bratislave, dňí

Za zhotoviteľa:

Ing. Jo^ef Madro
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Pohľad A

UPOZORNENIE:
Pn výpočte tejto inštalácie bolo brané do úvahy 100% zaťaženie PROMAN neberie do úvahy súbežné 
kritérium pre výpočet rámov iba s 80% celkového zaťaženia 1

DISPOZIČNÉ USPORIADANIE REGÁLOV JE DUŠEVNÝM MAJETKOM FIRMY PROMAN s.r.o.
POUŽITIE INOU ORGANIZÁCIOU JE MOŽNÉ IBA SO SÚHLASOM FIRMY PROMAN s.r.o.

K:\Projekclo\l. Výkresy - Ponukové\Univerzita Komenského, BA

Mierka:
A4/1:50

Dátum: Kreslil:
Strapatý

Zákazkové číslo:
S07-1330KA-2020

PRO / 
MAN!

Noví M os to n od Váhom

Schválil:
Ing.Madro

investor: Uni. Komenského 
Bratislava

Názov:
mobilný ppncový regál

číslo výkresu:
NM—12756
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