Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
1. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ
Názov:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
BIC:
Telefón:
Štatutárny zástupca:
Zástupca pre rokovania
vo veciach zmluvných:

1.2

Zhotoviteľ:
Názov:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
BIC:
Telefón:
Štatutárny zástupca:
Zástupca pre rokovania
vo veciach zmluvných:
2. Všeobecné ustanovenia

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo v zmysle
čl. 3 tejto zmluvy.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu v zmysle čl. 5 tejto zmluvy.
3. Predmet zmluvy a spôsob plnenia

3.1

Predmetom zákazky je realizácia predrealizačného polohopisného a výškopisného
zamerania a kartografického spracovania navrhovanej cyklotrasy v dĺžke 2,6 km
v rozsahu potrebnom na spracovanie PD DÚR Cyklotrasa Hornonitrianske bane –
Novácke chemické závody.
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Ďalej je predmetom zákazky spracovanie PD DÚR Cyklotrasa Hornonitrianske bane –
Novácke chemické závody. Predmetom dokumentácie je návrh cyklistickej trasy
v intraviláne mesta Nováky v celkovej dĺžke 2,6 km, z čoho cca 1,1 km je cyklokoridor
(vedenie cyklistov po jestvujúcej MK) a zvyšných 1,5 km je novostavba cyklistickej
cestičky (stavebné úpravy jestvujúcich MK a novostavba). Súčasťou návrhu je aj návrh
a situovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – stojanov na bicykle, servisných
stojanov na bicykle, uzamykateľných prístreškov na bicykle, cyklistických odpočívadiel
a ďalšieho mobiliáru podľa požiadaviek objednávateľa.
3.2

Obsah predrealizačného polohopisného a výškopisného:
 technická správa,
 polohopisný a výškopisný plán,
 zoznam súradníc zameraných bodov.

3.3

Obsah projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie:
 sprievodná správa,

3.4



výkres širších územných vzťahov,



celková situácia,



bližšie situácie jednotlivých navrhovaných úsekov (s návrhom trvalého dopravného
značenia),




charakteristické rezy navrhovaných cyklistických trás,
detail zloženia navrhovaných komunikácií,



návrh umiestnenia doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (cyklostojany, informačné
mapy, odpočívadlá a pod.)



identifikácia a záber dotknutých pozemkov,



odhad prepočtu nákladov stavby.

Predmet zmluvy bude po poskytnutí protokolárne odovzdaný poverenému zástupcovi
objednávateľa. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy o dielo potvrdia obidve strany
podpismi na preberacom protokole.
4. Termíny plnenia

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu dohodnutom v čl. 3 tejto
zmluvy nasledovne:
 Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie – 3 ks tlačené paré a 1 ks
v digitálnej podobe na CD/USB (PDF, DWG) – v termíne do 30 kalendárnych dní
od podpisu zmluvy.
 Dokumentácia pre územné rozhodnutie – 6 ks tlačené paré a 1 ks v digitálnej podobe
na CD/USB (PDF, DWG) – v termíne do 90 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.

4.2

Dodržanie týchto termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa a dotknutých schvaľovacích orgánov. Po dobu omeškania objednávateľa

2/7

4.3

s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností
dodať predmet zmluvy v dojednaných termínoch.
Akákoľvek zmena termínov realizácie je podmienená vzájomnou dohodou zmluvných
strán v písomnej podobe formou dodatku k tejto zmluve.

4.4

V prípade omeškania pri zhotovovaní diela v porovnaní s harmonogramom je zhotoviteľ
povinný prijať a zabezpečiť všetky opatrenia, aby došlo k vyrovnaniu tohto omeškania.

4.5

Každé prerušenie prác je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť poverenému
zástupcovi Objednávateľa spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách
a navrhovaných opatreniach k odstráneniu. Pokiaľ objednávateľ neoznámi písomne
svoje stanovisko do 7 dní, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne.

4.6

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektu poskytne zhotoviteľovi
v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní
doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

4.7

Predmet plnenia podľa čl. 3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním
a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi najneskôr v lehote stanovenej v čl. 4,
bode 4.1 tejto Zmluvy. Odovzdaním projektovej dokumentácie sa rozumie jej
odovzdanie pošte na prepravu, prípadne ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie
projektovej dokumentácie objednávateľovi s písomným potvrdením preberacieho
protokolu o prevzatí predmetu tejto zmluvy podľa čl. 3 tejto zmluvy.

4.8

Zhotoviteľ pri spracovaní projektovej dokumentácie musí zohľadniť požiadavky
objednávateľa, ktoré mu budú vhodným spôsobom oznámené.
5. Cena predmetu zmluvy

5.1

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom
a zhotoviteľom dohodou o cene v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou
zhotoviteľa, ktorá bola v rámci verejného obstarávania vyhodnotená objednávateľom
ako najnižšia vo výške:
Zmluvná cena za celý predmet zákazky bez DPH
,- EUR
Zmluvná cena za celý predmet zákazky vrátane DPH ,- EUR

5.2

Cena diela v sebe zahŕňa práce v zmysle čl. 3 tejto zmluvy. V cene diela je zahrnuté
dodanie tlačených paré dokumentácie a elektronická verzia projektovej dokumentácie
podľa rozsahu popísaného v bode 4.1. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ
fakturovať osobitne za osobitnú úhradu.
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5.3

V prípade zmeny rozsahu prác objednávateľom počas realizácie diela bude cena diela
upravená na základe dohody zmluvných strán, ktorá bude mať podobu písomného
dodatku k tejto zmluve. Dodatok bude písomne uzatvorený za podmienky splnenia
náležitostí § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

5.4

V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi rozpracované práce ku dňu
zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške:
a) Vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia alebo odstúpenia
od tejto zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 5 bod. 5.1 tejto zmluvy.
b) V prípade, že nedôjde k dohode v zmysle čl. 5 bod 5.4, písm. a) požiada zhotoviteľ
o rozhodnutie súdnou cestou.
6. Platobné podmienky

6.1

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za predmet zmluvy uhradí objednávateľ na základe
predloženej faktúry po zrealizovaní a po riadnom odovzdaní každej etapy diela:
1. etapa - Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie
2. etapa - dokumentácia pre územné rozhodnutie
Faktúra vystavená zhotoviteľom v súvislosti s touto Zmluvou musí obsahovať
náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve. Splatnosť faktúr na dodané dielo podľa bodu 3 tejto
zmluvy je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2

Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 2 rovnopisoch.

6.3

Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru, objednávateľ je
oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.4

Zhotoviteľ vystaví faktúru v cene dohodnutej v čl. 5. bod 5.1 tejto zmluvy v deň
odovzdania dokumentácie.
7. Sankcie

7.1

V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

7.2

V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoj záväzok v termíne podľa čl. 4. bod 1 tejto zmluvy,
objednávateľ má právo vyúčtovať a zhotoviteľ povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % za každý deň omeškania.
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7.3

Sankcie nebudú uplatňované pri neplnení ktorejkoľvek so zmluvných strán z dôvodu
vyššej moci (živelná pohroma, štrajk, preukázateľná krádež tovaru a pod.).
8. Kvalita

8.1

Ako podklad pre vypracovanie predmetu plnenia tejto zmluvy budú slúžiť pripomienky
a požiadavky objednávateľa, zistenie súvisiacich skutočnosti a rokovania v priebehu
spracovania projektovej dokumentácie.

8.2

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dokumentácia bude spracovaná v zmysle zákona č.
50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je nutné tiež postupovať
v zmysle „Technických podmienok pre navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP
07/2014“, ktoré sú účinné od 01.11.2014. Zároveň je pri spracovávaní dokumentácie
nutné postupovať tiež i v zmysle všetkých zákonných predpisov a noriem.

8.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu
zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.
9. Zodpovednosť za vady, záruka

9.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy,
a že po záručnú dobu bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

9.2

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi
ako aj za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.

9.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť
ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

9.4

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych
a technických vád.

9.5

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela, pokiaľ sa nezmenia
východiskové podklady, normy a predpisy, na základe ktorých sa dokumentácia
vypracovala.

9.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa v zmysle ustanoveniami § 562 ods. 2.
písmeno a, b, c Obchodného zákonníka.

9.7

Nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanoveniami § 554 a nasl. Obchodného
zákonníka.
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10. Ostatné ustanovenia
10.1

Všetky vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ktoré v tejto zmluve nie sú
uvedené, sa riadia Obchodným zákonníkom.

10.2

Túto zmluvu je možné meniť, doplňovať alebo zrušiť len formou písomných dodatkov,
ktoré budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán.

10.3

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné záležitosti vzniknuté v súvislosti s plnením
tejto Zmluvy prednostne cestou dohody. Ak sa nedosiahne dohoda, predložia zmluvné
strany spor na riešenie súdu.

10.4

Zhotoviteľ súhlasí s bezodplatným poskytnutím dokumentácie inému zhotoviteľovi ako
podklad pre vypracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

10.5

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené
osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené
osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES.

10.6

Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
a. konkurzné konanie, alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán,
b. nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej
strane,
c. opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy.

11. Záverečné ustanovenia
11.1

Táto Zmluva je spracovaná v 3-och vyhotoveniach, z ktorých po obojstrannom podpise
obdrží objednávateľ dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.
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11.2

Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom
oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a
že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa
ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

11.3

Táto zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

11.4

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Novákoch, dňa DD.MM.RRR

......................................................
za objednávateľa:

......................................................
za zhotoviteľa:
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