
ZMLUVA O DlELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona
č.513/1991 zb. obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisoV

článok l.
zmluvné strany

obj€dnávatel:
Názov: Nemocnica s poliklinikou Myiava
sídlo: staíomyjavská 59,907 01 Myjava
Štatutárny zástupca: PhDr. Elena Štefíková, MPH, poverená riadením
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
l8AN: 5K98 8180 0000 0070 0051 0627
lčo: 0061o721
Dlč:2o21039988
o5oba oprávnená konaťVo veciach technických: ln8, [ubomíí Krč
rel: o34 69 79 2!2
e-mail: lubomir,krc@nspmyjava.sk

/d'alej len "obiednávater'/

zhotoviteri
obchodné meno: APM, 5,r,o.

sídlo: Teplická 1, 83102 Bratislava
Štatutárny zástupca: Akad. arch. Jozef Mravec, konater
Registrácia : okresný súd Bratislava l, oddiel: sro, vložka č.742o9lB,
Bankové spojenie: Všeobecná úVerová banka a.s.

čí§lo účtu lBAN : sK55 o2oooooo oo29 0841 8051
lČo| 47234792
Dlč: sK 2o23299o8o

/d'ale.i len "zhotoviter'/

/objednávater a zhotoviter d'alej spolu aj ako ,,zmluvné sirany'7
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článok ll.
úvodné ustanoveňie

1, Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (d'alej len ,,Zmluva'') na základe
výsledkov procesu Verejného obstarávania na dodanie služby, podťa zákona č.343/2075
z.z, o verejnom obstaráVaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisoV (d'alej len,,zákon o verejnom obstarávaní'').

článok Ill.
Predmet zmluW

1. Na základe Zmluvy sa Zhotoviter zavázuje vykonať vo vlastnom mene a na Vlastnú
zodpovedno5ť pre objednávatera službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s
názvom: ,,zníženie eneEetickei náročnosti NsP Múava'. - PD (PD pre stavebné povolenie
v podrobnostiach realizačného projektu) (d'al€j len ,,Dielo.') vroz5ahu V zmysle
podkladov, ktoré boli súčasťou procesu vereiného obstaráVania, vrátane súvisiacej
inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude Vydanie právoplatného stavebného
povolenia.

Predmetom zákazky je tak Wpracovanie projekovej dokUmentácie pre stavebné povolenie
v rozsahu realizačného projektu, inžinierska činnosť píe Vydanie stavebného povolenia.

2, Zhotoviter vyhlasuje, že je 5ubjektom odborne spósobilým na realizáciu predmetu a účelu
zmluVy v zmysle príslušných platných Všeobecne záVáZných práVnych predpisov a túto
spósobilo5ť bude udržiavať počas doby trvania ZmluW.

3. zhotoviter sa zavázuje pr€dmet zákazky vykonať vo vlastnom mene a na Vlastnú
zodpovednosť. Rozsah predmetu zákazky je stanovený cenovou ponukou predloženou
zhotoviterom v procese verejného obstaráVania.

4. Pri Vypracovaní Diela bude zhotoviter dodržiavať všeobecné záVázné p.edpisy, technické
normy sTN, Whlášky, ostatné všeobecne záVázné predpisy a podmienky teito zmluvy.
zhotovitersa bude riadiť \^ýchodiskovtými podkladmi obj€dnávateía odovzdanými ku dňu
uzavretia tejto zmluW, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo
rozhodnutiami dotknutých o18ánov a organiZácií.

5. Projektová dokumentácia bude spracovaná v zmysle Vyhlášky MzP č. 453l2ooo z,z.
s podrobnosťami realizačného projektu a bude obsahovať Všetky potrebné údaje pre jej
ďalšie použitie v obvyklom procese, bude 5pracovaná pre príslušnú fázu konania s rozpočtom
a v,ýkazom \^imer včlenení na tovary, služby, stavebné práce tak, ako sa ich rozlíšenie
z d6vodu separátneho obstarania vyžadu.ie 2ákonom o verejnom obstarávaní. Dokumentácia
bude Wpracovaná v §úlade s ustanoveniami všeobecne záVázných p.ávnych predpisov
platných a účinných v slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich 5a na
dielo. Dokumentácia musí bť vypracovaná v úzkej §účinnosti so zástupcami objednávatera
a zástupcami TrenČianskeho samosprávneho kraja. Dokumentácia bude vypracovaná v



slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou spósobilosťou v zmysle zákona SNR č.

138/1992Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
ne5koršich predpisov.

PD bude riešiť rekonštrukciu nemocnice s poliklinikou vN5P Myjava po jednotliv,ých

objektoch, zameranú na zníženie ener8etickej náročnostiv rozsahu:

- rekonštrukcia jestvujúcej kotolne, MaR
- rekonštrukciu a vyre8ulovanie Wkurovacieho 5y5tému, zrušenie existujúceho critalového

vykurovania a inštalácia Wkurovacích telie5, osadenie regulačných ventilov na

Wkurovacie tele5á s termore8ulačnými hlavicami
- inštalácia slnečných kolektorov na ohrev teplej úžitkovej vody
- zateplenie obvodových stien budov
- kompletná rekonštíukcia striech s odstránením všetkých póvodných vrstiev střešného

plášt'a po stropnú dosku
- v.ýmena okien, dveíí a sklobetóno\^ých plóch

Predmetná projektová dokumentácia bude Wchádzať zo záverov sprácovaného
energetického auditu. Navrhované opatrenia je potrebne riešiť v rámci píojektov budov po
jed notli\^l,ch objektoch.

zoznam riešenÝch budov:
A - hlavná budova
B - riaditerstvo, detské oddelenie
c -transfúžia, vrátnica

súčasťou projektovej dokumentácie bude:

o polohopisné a rnýškopisné zameranie územia 5 overenými sieťami
. zabezpečenie prieskumov: 8eolo8ický dendrologický, hydrogeologický, radónovl'

{v prípade potreby)
o zakreslenie diela do kata§trálnej mapy 5 v,ýpisom dotknutých pozemkov a

vlastníkov podťa katastrálnych území (k. ú., číslo parcely, r"ýmera, druh pozemku,
vlastník, číslo LV, záber z pozemku )

. Wpracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

. zapracovanie všetkých pripomienok dotknutých or8ánov v rámci stavebného konanie

do projektovej dokumentácie

obsah proiektu pre každú budovu:
A. 5PRlEVoDNÁ sPRÁVA
B. SÚHRNNÁ TECHNlCKÁ SPRÁVA
B.1 PRoJEKT PRoTlPoŽlARNEJ BEzPEčNosTl STAVBY
B.2 PRolEKToVÉ ENERGETlcKÉ HoDNoTENlE BUDoVY
c. cELKoVÁ slTUÁclA STAVBY
D. KooRDlNAčNÁ s[UÁclA
E. DOKUMENTÁC|A STAVEBNÝCH OBJEKTOV
so 01 PAV|LÓN - BLoK - čAsŤ BLoKU
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E.1 ARCH|TEKToNlcKÉ A STAVEBNÉ RlEŠENlE
- kompletná rekonštrukcia všetkých vstupov do objektu,
- zapracovanie požiadaviek Wphiva.iúcich z protipožiarnej bezpečnosti stavby,
- sanácia spodnej stavby objektu,
- zateplenie obvodového plášťa,
- \.imena výplní otvorov, vonkajšie aj vnúto.né okenné pásky, vr. žalúzií a sieťok, pri

pre§klených stenách navrhnúť bezpečnostne sklo, pri sklobetónovtých plochách ich
\^y'mena,

- Vtimena žrabov a zvodov (ak z vyjadrení dotknutých organov ý2íde požiadavka na
vybudovanie vsakovacích systémov predmetom PD budú aj tie a napojenie jednotli\^ich

budov na ne),
- celková rekonštrukcia strjech (odstránenie póvodných vrstiev strešného plášťa až po

stropnú dosku, nová skladba strešného pIášťa so zateplením, certifikovaný bezpečnostný
systém),

- celoplošné vnútorné nové omietky na stenách, kde dójde k v,ýmene \.ýplní otvorov
- celoplošné Vnútorné malby a nátery na stenách, kde dójde k v\i,mene \^iplní otvorov

E,2 STAT|KA
- statické posúdenie zateplenia,
- statický posudok pre všetky požadované stavebné úpravy.

E.3 VNúToRNÉ slLNoPRúDoVÉ A stABoPRtJoovÉ nozvooy
- norný bleskozvod, uzemnenie.

E.4 VYKURoVANlE
- kompletná \^ýmena všetkých rozvodou
- nové radiátory (zmena critalového vykurovania na Vykurovanie pomocou vykurovacích

telies),
- slnečné kolektory,
- hydraulické vyváženie Wkurovacej sústavy,
- Wregulovanie svstému

G. DOKUMENTÁC|APREVÁDZKOVÝCHSÚBOROV
G.1 celková rekonštrukcia jestvujúcej hlavnej plynove.i kotolne, MaR, Vr. prí5lušnej časti

elektro, ZTl, VzT, Po, stavebných úprav
G.2 Sekundárna nová kotolňa - píe objekt F: stomatológia, detto ako pri hlavnej kotolni
G.3 REKoNŠTRUKclA AREÁLoVýCH RozVoDoV tJK
F. PlÁN oRGANláclE VÝSTAVBY
H.l ZADANIE s VÝKMM| VÝMER
H.2 KoNTRoLNÝ RozPočET
l. KoMPIETNÁ lNŽlNlERSKA člNNosŤ

lnžinierska činnosť zahíňa:
. prerokovanie přojektovej dokumentácie s dotknutými verejnoprávnymi or8ánmi,

správcami inžinierskych sietí a s dotknutými právnickými a fyzickými osobami za účelom
začatia §tavébného konania,
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zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a vyjadrení dotknutých orgánov

pre stavebné konanie,
podanie náVrhu na začatie stavebného konania na príslušný stavebný úrad, účasť na
konaní, or8anizačné zabezpečenie konania a získanie právoplatného stavebného
povolenia
zabezpečenie úhrady poplatkov za vyjadrenia dotknutých or8ánov,

Dielo bude vypracované a dodané objednávaterovi písomne v 7 vyhotoveniach a 2 krát v
elektronickej forme na pamáťovom médiu. Pokiaí bude požadovať objednávateť d'alšie
pí5omné vyhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planografické rozmnoženie.

článok lv.
čas zhotovenia

l. zhotoviter sa zavázuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade 5 jeho ponukou
na5ledoVne:
a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskór do 5 mesiacov odo dňa

účinno§ti tejto zmluw, pričom v uvedenej lehote je povinný protokolárne odovzdať
celú ča5ť u5kutočneného Diela, odstránjť všetky prípadné chyby diela alebo
nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní a odovzdať a.i Všetky potrebné doklady a
dokumenty týkajúce 5a Diela.

b) lnžinierska činno§ť pre Vydanie stavebného povolenia najneskór do 3 mesiacov odo
dňa protokolárneho prevzatia projektovej dokumentácie objednávateíom, pričom
inžinier5ka činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie
overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarno
bezpečnosť stovby - overenej príslušným okresným riaditerstvom Hazz sR, a predložením
právoplatného stavebného povolenia iprojektovej dokumentácie overenej stavebným
úradom,

Termín vo Vykonávaní inžinierskej činnosti je platný len vprípade, ak zo strany
píí5lušných spráVnych orgánov bude dodržaná zákonná dížka predmetných konaní
a zákonné lehoty na vykonanie úkonov v nich, inak 5a tento termín primerane predlžuje
odobu predÍženia daných konaní, najmá sa tieto termíny neuplatnia vpíípadoch, ak
dójde k podaniu opravných prostriedkov tretích osób Vtýchto konanlách, či k výkonu
obštrukcií zo strany tretích osób v týchto konaniach.

Termín vo vykonáVaní inžinierskej činnosti 5a primerane predÍžl podla predchádzajúceho
odseku len vprípade, ak zhotoviter preukáže objednávaterovi, že vyvinul maximálne
úsilie, ktoíé sa od zhotovitera dá vyžadovať ktomu, aby bola dodržaná zákonná dÍžka
predmetných konaní, najmá včasné a úplné podanie príslušných žiadostí a návrhov,
preukázaterný záujem o stav Veci zo strany objednávatera formou dopytov a urgencií
apod, Predíženie termínu z vyššie uvedeného d6vodu bude predmetom dodatku
k zmluve.
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2. Dokončené Dielo V každej jeho časti (projektová dokumentácia a inžinierska činnosť) v
rozsahu tejto Zmluvy preberie objednáVater protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
Deň podpisu priebežného protokolu Zmluvnými stranami 5a považuie za deň
odovzdania projektovej dokumentácie, deň podpisu záverečného protokolu
zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania Diela.

3. objednávateť sa zavázuje, že celé riadne dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.

4. objednáVater súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutím dohodnutého
termínu plnenia,

5. zhotoviter súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasti súťažných
podkladov pre potrebyVerejného obstarávania.

6. zhotoviter sa zavázuje minimálne raz za 14 dní informovať ob.iednávatera o stavé
rozpracovaného projektU.

7. Počas spracovania projektovej dokumentácie bude z hotoviter spolU p racovať so zástupcami
objednáVatera a investora, z dóvodu správneho nastavenia údajov.

článok V.
cena Diela

l. cena za zhotovenie Diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR sR č. 7al]r996 z,z, o
cenách v znení neskorších predpisov a.ieho vykonávacej vyhlášky MF sR č. 87/1996 z. z. v
znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotovitera.

2. cena Diela (projektová dokumentácia spolu s inžinierskou činnosťou) je
stanovená nasledoVne:
zmluvná cena bez DPH v EUR : 65 200,00 EUR
5lovom: šesťdesiatpáťtisícdvesto eur

sadzba DPH 20 % a vtíška DPH v EUR: 13 040,00 EUR
5lovom i trinásťti5ícštyrid5ať eur

celková zmluvná c€na vrátane DPH v EUR:78 240,00 EUR
slovom: sedemdesiattisícdvestoštyridsať eur (d'alej ako ,,cena Diela"), pričom je

a) z toho cena projektovei dokumentácie bez DPH v EUR: 61ooqoo EUR
sadzba DPH 20 % a výška DPH v EUR| 12 200,00 EUR
celkom cena projekovej dokumentácie Vrátane DPH V EUR: 73 200,00 EUR

b) z toho cena inžinierskej činnosti bez DPH v EUR: 4 2oo,oo EUR
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sadzba DPH 20 % a V,ýška DPH v EUR: 840,00 EUR

celkom cena inžinierskej činnosti Vrátane DPH v EUR; 5 040,00 EUR

3. V cene Diela sú obsiahnuté Všetky priame a nepriame náklady na úplné a kvalitné
zhotovenie Diela podra ZmluW,

4. Práce naviac, zmeny a doplnky požadované ob.iednáVaterom nad rámec dohodnutého
v predmete ZmIuvy mu5ia byť predmetom písomného dodatkU k zmluve.

5.

6

1.

9.

8.

stanovenie, priznanie a zaplatenie \^išky DPH 5a UskutočňUje v súlade 5 právnymi
predpismi platnými v deň v2niku daňovej povinnosti.

objednáVatel prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela,
Vlastnícke právo k Dielu prejde na objednávatera po prevzatí Diela a jeho následnom
zaplatenÍ.

zhotoviter podpisom tejto zmluvy Whla5uje, že dokumenty, ktoré mu boli počas procesu
ver€jného obstarávania poskytnuté objednávaterom, ako osoba odborne spósobilá na svoju
Vlastnú zodpovednosť 5kontroloval a pozná v nich uvedené skutočnosti a predpi§y,
zhotoviter stanovil cenu Diela za vyhotovenie Diela s prihliadnutim na tieto informácie na
Základe svojich dostatočne Velkých profe§ných 5kú5eností, za znalosti charakteristík
potíebných stavebných a súvisiacich konaní, za dókladnejznalosti miesta realizácie.

zhotoviter Whlasuje, že cena Diela za Whotovenie Diela je konečná. zhotoviter sa za
cenu Diela Za vyhotovenie Diela V plnom rozsahu Zavázuje na plnenie svojich zmluvných
povinnosti. V cene Diela za vyhotovenie Diela je obsiahnutá aj protihodnota autorského
práva v zmysle čl. lX. Zmluvy.

zhotoviter 5a zaváZuje na úplnosť a kompletnosť služby, najmá V prípade tých po|ožieb
ktoré nie sú predpísané v dokumentácii, ale na základe profesijných zvyklostí a súčasného
stavu techniky patria k plneniu jeho žmluvných povinnostía závážkov v plnom rozsahu.

článok Vl.
Financovanie

1. zhotoviter po ukončení inžinierskej činnosti Diela na základe Whotoveného protokolu
o odovzdaní a prevzatí Diela, d'alej objednávaterom písomne odsúhlaseným súpisom
Vykonaných prác, doručí objednávaterovi faktúru, ktorá bude mat' zákonom
požadované náležitosti a bude Wstavená V súlade so zmluvou, spolu s Whotoveným
protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela ako neoddeliteínou súčasťou faktúry.
Fakturácia 5a uskutoční pre časti Diela Projektová dokumentácia a lnžinierska činnosť
spoločne, po Wkonaní Diela, suma na faktúre bude rozdelená nasledovne:

a) pío.|ektová dokumentácia
žmluvná cena bez DPH:
ĎPH 20%|

61000,00 EUR
12 200,00 EUR
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zmIuvná cena Vrátane DPH:
5lovom: sedemdesiattisícdvesto eur

b)inžinierska činnosť
zmluvná cena bez DPH:
DPH 2o%i

zmluvná cena vrátane DPH:
slovom: páťtisícštyridsať eur

73 200,00 EUR

2. Faktúra musí byt zostavená prehradne, pričom musia bť dodržané Všetky formálne
náležitosti faktúry aoznačenie Zmluvy; vopačnom prípade faktúra nebude uhradená
a bude vrátená zhotoviterovi spáť na doplnenie.

4 200,00 EUR
840,00 EUR

5 040,00 EUR
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4.
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5.

6.

Pokiar vystavená faktúra nebude obsahovať Všetky predpísané náležitosti,
prípadne nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v 5úlade 5 touto
zmluvou, objednáVater si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti
vrátiť Zhotoviterovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnostj faktúry
začína v takom prípade objednávaterovi plynúť až po doručeníopravenej faktúry. Ak
v stanovenej lehote splatnosti objednávater faktúru nevráti, považuje sa faktúra za
vystavenú bez chýb.

objednávater sa zaVáZu.ie uhradiť Zhotoviterovi cenu za vykonanie Diela podra
faktúry Wstavenej zhotoviterom v súlade so zmluvou, a to bezhotovostným prevodom
na účet zhotovitera uvedený v záhlaví zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávaterovi. Vprípade vrátenia faktúry zhotoviterovi začína lehota
5platnosti plynúť až po doručenífakúry 5pÍňajúcej všetky Vyžadované náležitosti.

ob.iednáVater nebude uhrádzať zhotoviteťovi žiadnu zálohu ani iný preddaVok,

Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 27512079 z. z. o zaručenej
elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme V platnom znení sa
umožňuje a objednávateť akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Zmluvné strany 5a dohodli, že 5% z Ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviter
pred odovzdaním projektovej dokumentácie objednávateťovi zabezpečí plnenie svojich
povinnostív záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschow alebo iným
spósobom písomne akceptovaterným pre objednávateťa, napr. bankovou zárukou vo rnýške
5% z ceny diela bez DPH, píičom banková záruka musí bť platná počas celej doby 2áručnej
lehoty stanovenej V čl. Vlll. ods, 2 zmluvy.

článok Vll.
súčlnnosť

1. objednávater poskytne zhotovitelovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje.
zhotoviterju je povinný vrátiť:



a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovat', najneskór však spolu s

odovzdaním Diela,
b) kedvkorvek ho o to objednávater požiada.

2, objednávater umožn í zhotoviterovi na jeho požiadanie prístup do objektu za účelom a v
rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a Whotovenia
fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy.

3, objednávater sa zavázuje, že počas spracovania Diela poskytne zhotoviterovi v
rozsahU newhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmá V odovzdaní doplňujúcich
údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoďch potreba vznikne v
priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto 5polupósobenie poskytne zhotoviterovi na.ineskór
do 2 pracovných dní od.ieho vyžiadania. osobitnú lehotu dojednajú strany V prípade, ak
5a bude jednať o spolupósobenie, ktoré nemóže objednáVater zaobstarať vlastnými
5ilami.

4. objednávater i Zhotoviter sa zavázujú považovať všetky informácie, ktoré zí5kali v rámci
Vykonania tohto Diela za dóverné a nebudú ich zverejňovať Vo vzťahu k tretím osobám
bez súhlasu drUhej strany.

5, Zhotoviter sa zavázuje poskytnúť súčinnosť v procese verejného obstarávania na
zhotovitera stavebných prác, predovšetkým poskytnúť odbornú avecnú 5účinnosť
potrebnú pre zodpovedanie otázok a poskytnutie Vysvetlení, týka.iúcich 5a obsahu
projektovej dokumentácie, ako aj odstrániť nesúlad Diela so skutko\^ým stavom resp.
vzájomný nesúlad častí Diela, ak k takej situácii počas procesu Verejného obstarávania
dó.ide, a to prepracovaním Diela na Vla5tné náklady.

2,.

4.

1,

článok vlll.
Whlás€nia, náležitoďné a přávne záruky

zhotoviter zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podra zmluvy.

zhotoviter poskytne objednávatelovi záruku 36 mesiacov odo dňa odovzdania a
prevzatia Diela.

Pre prípad \^iskytu vady dodaného Diela podra predchádzajúceho bodu má
objednávater práVo požadovať a zhotoviter povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie
Vady (d'alej len ,,reklamácia"). Zhotoviteť zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho
odovzdania objednávaterovi. za vadu Diela sa považuje aj jeho akýkofuek nedostatok
a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie / zapracovanie požaduje stavebný úrad,
príp. iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia Diela podra tejto zmIuW.

Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávater povinný uplatniť bezodkladne po zistení
vady v písomnej forme,

9,



5. Zhotovitersa zavázuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskór
však do 10 dníod prevzatia oprávnenei písomnej reklamácie diela.

6, Ak zhotoviter svoju povinnosť odstíániť vadu riadne a Včas V zmysle tejto Zmluvy
nesplnl je objednávater opráVnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávatera na
náklady zhotoviteIa.

8.

,l.

9.

1l.

10.

zhotoviter podpisom tejto zmluvy Whlasuje a ručí za to, že disponuje oprávnením
Zhotovitera, potrebným pre \^ikon Diela, a počas platnosti zmluw a záručnej doby platnou
poistnou zmluvou zodpovednosti pro.iektanta. Poistná zmlUva musí minimálne obsahovať
nasledujúce údaje: názov poisťovne, číslo poistnej zmluw, limit odškodnenia Vo \^ýške
najmenej desaťnásobku ceny Diela/1 škodovú udalosť). Poi5tná zmluva tvorí neoddeliternú
prílohu zmluvy. zhotoviteť sa zavážuje na udržiavanie poistenia zodpovednosti projektanta
počas trvania platnosti zmIuvy, do ktorej patríaj doba záruky.

zhotoviter sa zavázuje a zaručuje, že všetky závázky podra zmluvy a v rámci toho najmá
činnosť smerujúcu na plnenie Diela, bude plniť s odbornosťou a starostlivosťou, ktorú je
možné očakávať od projektantov 5 potrebnou praxou na dané Dielo, podra svo.iich najlepších
vedomostí a s najváčšou obozretnosťou, ako aj v súlade s právnymi predpismi a
normami/odbornými predpismi, ako aj vzt'ahujúcimi sa odbornými a úradnými predpismi a
predpismi, určenými v zmluve. Zhotovitersa d'alej zavázuje k tomu, že poča§ plnenia zmluvy
bude postupovať v súlade s uplatneným žáujmom objednáVateťa. zhotoviter bude konať V
mene a V prospech objednáVatera.

zhotoviter poskytuje záruku na Zmluvné plnenie svojich povinnosti ktoré sú uvedené v
tejto zmluve, ďalej za Vhodnosť a kvalitu aplikovaných .iešení a postupov.

zhotoviter.ie za případné projektové chyby a najmá s tým súvisiace zv,ýšené realizačné
náklady objednávatera zodpovedný voči objednávaterovi aj v tom prípade, ak objednáVater
Dielo prebral a poskytol ho ďalej s cieťom realizácie alebo d'alšieho projektovania. Záruku,
garanciu a zodpovednosť náhrady škody Zhotovitera neobmedzuje a nevylučuje to, že počas
\^ýkonu Diela, respektíVe pri odovzdaní Diela objednávater nevznesie námietk! v súvislosti s
plnením zmluvných povinností zhotovitera.

zhotoviter je okrem v 2mlUve predpísaných náležitostí povinný poskytnúť Dielo, ktoré
zodpovedá moderným technickým požiadavkám a úradným predpisom a povoleniam, a
súčasne potvrdene vyhovuje a.i hradiskám hospodárnosti, tak pri realizácii stavbý ako aj
ohradom prevádžkov}rch nákladov. Protihodnota tejto úlohy je zahrnutá v cene Diela za
vyhotovenie Diela. zhotoviterje povinný zúčastniť sa a poskytnúť 5účinnosť pri realizácii častí
prác v procese verejného obstarávania vypísaného na realizáciu na zák|ade ním
vyhotoveného Diela.

zhotovitel sa zavázuje, že o okolnostiach, ktoíé značne ohrozujú možnosť plnenia
Zmluvy, respektíve ktoré plneniU konkrétne 2abráňujú, po ich zistení neodkladne, ale
najne5k6r do 8 dní písomne upovedomí objednávatera (lnformovanie o prekážkach).

l2.

10.



l3.

14.

15,

I,7.

16.

Ak v dó5ledku prekážok podra stanoviska zhotovitera ktonikorvek z čiastkoyých termínov,

alebo konečný termín realizácie nie je možný dodržaí v tom prípade je povinný Zhotoviter
túto skutočnosť v rámci preklúzneho termínu do 8 dni od Vzniku píekážky tieto
objednávaterovi písomne nahlásiť (lnformovanie o prekážkach). opodstatnenosť a

odóvodnenosť lnformovania o prekážkach objednávater posúdi, pričom je oprávnený od
Zhotovitera vyžadovať doplňujúce informácie a podklady,

V prípade nepretržite pretrváVajúcich prekážok je zhotoviter povinný uskutočniť Hlásenie
o nároku v preklúznom 8-dňovom termíne s tým, že 5úča5ne je povinný informovať o
nepretržitosti prekážky a aj predpokladanú dobu jeho pretrvania. Počas doby prekážky je
Zhotoviter povinný pravidelne, ale nanaj\^i,š každých 14 dní poslať objednávaterovi hlá§enie,
v ktorom preukáže svoje kroky, ktoré učinil V záujme pokračovania plnenia, respektíVe
očakávatelné dósledky, ktoré vžniknú V dósledku pretrvánia prekážky.

Ak zhotoviter newkoná informovanie o prekážkach, V prípade jeho meškania, a to ani V
prípade pretrvania iných podmienok, sa nem6že odvoláVať na to, že v danej situácii konal
tak. ako to bolo od neho očakávaterné. strany na základe lnformovania o prekážkach rokujú
o pokračovaní realizácie, a ak je podra ná2oru objednávatera potrebná modifikácia zmluw a

pretrvávajú podmienky tejto modifikácie, zmluva sa modifikuje.

Realizačný čiastko\"i, resp, konečný termín je možné modifikovať len po Nahlásení
nároku, prostredníctvom modifikácie zmluvy.

Modifikácia úlohy podra predmetu Zmluvy 5a móže uskutočniť vlihradne prostrednídvom
modifikácie Zmluvy, ,al,hradne v tom prípade, ak úlohu podla Zm!uvy nie je možné vykonať za
absencie modifikácie,

zhotoviter móže d'alší nárok na odmenu nad cenu Diela za vyhotovenie Diela Uplatniť
Výhradne v prípade modifikácie projektovej úlohy, V modifikácii zmluvy smerujúcej na
modifikáciu projektovej úlohy, ale aj v tomto prípade ,al,hradne len v rámci možností
určených právnymi predpisml o verejnom obstarávani.

Povinnosťou zhotovitera je obhliadka, preskúmanie a zmapovanie miesta projekto\^ich
prác a jeho okolia, aby on sám získal, na svoju vlastnú zodpovednosť všetky tie informácie,
ktoré sú potrebné na píijatie a realizáciu jeho zmluvných povinnosti. V danej záležitosti je
zhotoviter podra potreby povinný píesvedčiť sa aj z verejných registrov o prvotných
majetko\^ich pomeroch a iných potrebných informáciách daného územia v záujme toho, aby
boli dodržáné termíny a náklady určené na realizáciu Diela, Toto všetko sa uskutoční na
vlastné rižiko a náklady zhotovitera.

zhotoviter je povinný počas Whotovenia Diela v celom rozsahu zrealizovať potrebné
koordinácie, najmá v súvislosti s potrebnými prieskumnými prácami na mieste, s inými
projekto,^/mi dokumentáclami (statický posudok, prieskumy, zamerania, sondáže, vny
a pod.), ak je to nevyhnutné na komplexné spracovanie Diela; náklady na zabezpečenie
potrebných koordináciísú obsiahnuté V cene Diela za vyhotovenie Diela,

18.
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20.
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2|.

22.

Zhotoviter je zodpovedný za uhradenie škody voči Objednávateťovi za každé také
na\,^/šenie nákladov alebo škody, ktorá vyplýva z projektovej chyby, ktorá nastala v dósledku
porušenia povinnosti zhotovitera, vypl,ivajúcej Zo zmluw.

zhotoviter nie je oprávnený postúpiť pohradávky zo zmluVy v zmysle § 524 a nasl. zákona
č.4017964 Zb. Občiansky zákonník vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,Občiansky
zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu objednáVatera, Právny úkon, ktoďm budú
postúpené pohradáVky zhotovitera v rozpore 5 dohodou podía predchádzajúcej vety, bud€ v
zmysle § 39 občianskeho zákonníka neplatný. súhla5 objednávatera je zároveň platný len 2a
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci pisomný súhlas predsedu
Trenčianskeho 5amosprávneho kraja.

V prípade, že sa počas záručnej doby preukáže nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú
zist€né iné Vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s \^ikažom v,imer,
chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú nevyhnUtné pre
realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne Uvedené ro2mery počty kusov jednotli\^ích
prvkov (napr. okná, dvere a i.), nesprávne použitá technoló8ia a podobne, má objednávater
nárok požadovať od zhotovitera bezodplatné náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho
plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávaterom. Rovnako má objednávater nárok
požadovať od zhotovitera bezodplatné náhradné plnenie vždy Vtedy, ak projektová
dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného.
Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou.

zhotovitér nezodpovedá za vady, ktoré boli sp65obené použitím podkladov prevžatých
od objednáVatera a zhotoviter ani pri vynaložení Všetkej odbornej §taro§tlivosti nemohol
zistiťich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednáVatela a ten na ich použitítrval.

zhotoviternezodpovedá za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.

Zhotoviter nezodpovedá za kvalitu Diela v prípade, že predmet Diela poškodí
objednáVáteťálebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne.

Óánok lx.
sankcle

zhotoviter je povinný zaplatiť objednáVaterovi úroky z omeškania v zákonnej Výške z celej
hodnoty Diela, ak Dielo alebo niektorá jeho časť nebude zhotovená v dohodnutom čase a v
požadovanej kvalite.

Ak objednávater je v omeškaní so splnením peňažného závázku, alebo jej časti, je povinný
zap latiť zh otovite rovi úroky z omeškania v zákonnej výške,

V prípade omeškania zhotovitera s dodaním Dielá, ako a.iV prípade dodania neúplného alebo
nesprávneho Dielá, má objédnávateť náíok na primeranú zlavu z Ceny Diela. Týmto
ustanovením nie je dotknutý nárok objednáVatela na náhradu škody,

24.
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3,
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článok)C

Auto]ské práva

ob.iednáVater si vyhradzuje svoje dispozičné právo s Dielom, preto ohradom akéhokorvek
duševného diela, pre ktoré je možné poskytnúť právnu ochranu, poskytnutého k dispozícii v
súvislosti so zmluvou, ním d'alej volne disponu.ie, po zaplatení protihodnoty danej časti práce
zhotoviterovi.

Zhotoviter vyslovene súhlasí s tým, že objednávatel použi.je duševné dielo nielen pre svoju
internú činnoď, respektíve v rámcisvojej prevádzkovejčinnosti, ale móže ho zverejniť, móže
ho odovzdať, respektíve predať tretej osobe, Dielo (detail Diela), ako predbežný projekt, je
možné v na seba nadvázujúcich projektových fázach Vorne použiť.

Zhotovitel vyslovene prehlasuje, že na základe príslušných právnych predpisov autorského
práva objednávatel V súvislosti s Dielom, ktoré vzniklo počas realizácie Zmluvy, a ktoré
spadajú pod ochranu autorského práva, získa výhradné právo užívania na neurčitý čas v
neobmedzenom rozsahu Vo vzťahu každého prevoditerného autorského práva, ďalej
zhotoviter poskytuje výslovné povolenie na to, aby obiednáVater ako užívateť poskytol tretej
osobe d'alšie povolenie na použitie Diela.

Zhotoviteť Wslovene prehlasuje, že povolenie na uživanie sa vzťahuje najmá| na
prepracovanie Diela, a možnosti prevedenia práVa prepracovaternosti na tretiu osobu
(prepracovanie), na rozmnoženie Diela, ktoré v sebe zahrňuje nahratie Die|a na obrazovú
alebo zvukovú nahrávku, respektíve ajjeho kópiu počítačom alebo na elektronický nosič, ako
aj na prepustenie práva rozmnoženia, ktoré v sebe zahiňa vyššie uvedené oprávnenia, pre
tretiu osobu,

zhotoviteť vyslovene vyhlasuje, že právo prepracovania, respektíve poskytnutie na
prepracovanie v sebe zahřňa najmá akúkorvek modifikáciu, preprojektovanie, respektíve
d'alšie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentácie, zakonštruovanie,
zaprojektovanie Diela {detailu Diela).

zhotovitel'móže postúpiť tretej osobe akúkorv€k pracovnú ča§ť dokumentácie, alebo m6že
poskytnúť Vyhlá5enie o službe poskytnutej na základe zmluvy len za predbežného
písomného súhla5u objednávatera.

odmena 2a prevod užíVaterského práva je zahrnutá Vcene Diela za vyhotovenie Diela,
zmluvné strany Vyhlasujú, že protihodnota autorských práv, Vrátane odmeny za užíVaterské
práva, je zahrnutá v cene Diela za vyhotovenie Diela.

článok xl,
sPó§oby ukončenia zmluW

l, objednávatel'si Whradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviter mešká s
plnením Diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (14 kalendárnych dní) po uplynutí
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lehoty na dokončenie Diela podía zmluvy. odstúpeni€ je účinné okamihom jeho doručenia
druhei zmluvnei strane.

2. Pri podstatnom porušení povlnností vyplývajúcich zo Zmluvy móže oprávnená zmluvná
strana okamžite písomne odstrlpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany v
súlade s platnou právnou úpravou náhradu preukázaternej škody, ktorá jej vinou vznikla.

3. Zmluvné strany 5a dohodli, že 2a podstatné porušenie zmluvných povinností možno
považovať porušenie akeikorvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy.

4, odstúpením od zmluvy zanikaiú všetky práva a povinnosti zmluvných §rán okrem nárokov
na náhradu škody a nárokov na zmluvné a zákonné sankcie.

5. zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných ďrán.

ěánok xll.
áverečné ustanovenla

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že závázkový vzťah vzniknutý na základe zmluvy
ako aj vzťahy zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom slovenskej republiky,
najmá ustanoveniami zákona č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v platnom znení, pokiar
nie sú zmluvou upravené odlišne.

2. zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov odstlhlasených
zmluvnými stranami.

3. zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, ž ktoďch zhotoviter obdrží iedno
vyhotovenie a objednávatelWhotovenia dve.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť nasleduiúci deň po iej
zverejnení na Webovom sídle objednávateťa.

5. zmluvné strany Whlasuit], že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia,
uzatváraiú ju slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú §voie podpisy.
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