
objednávrtel':
Sídlo:
Štatutámy zestupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
Ičo:
DIČ:
Osoba opnívnená konať
vo veciach technických:
Tel.:
e-mail:

Zhotovitel':
sidlo:
Štatut ímy ástupca:
IČo:
DIč:
Osoba oprávnená konať
vo veciach technických:
Tel.:
e-mail:

ZMLUVA O DIELO
uzaltetá v súlade so mením § 536 a na§l. zíkona
ě.5l3/|99l Zb. Obchodného zákonDíka v mení

neskorších predpisov

článok I.
Zmluvné strany

Nemocnica s poliklinikou Myjava
staromyjavská 59, 907 0l Myjava
MUD!, Henrich cašpadk, PhD., riaditgr
Štátna pokladnica
§K98 8l80 0000 0070 005l 0627
006l0 721
202l039988
Ing. ťubomír Kř

034 / 69 79 2l2
lubomil.kc@nspmyjava.sk

/ďalej len "Objednávatel"'/

a

APM, s.l.o.
TŤlická l, 831 02 Bratislava
Akad. Arch. JozefMravec
4,1234?92
2023299080
Akad. Arch. Jozef Mravec
0907 725 2I3
jmravec@nextra.sk

/ďalej len "Zhotoviíel"'/

/objednávateL a Zhotovitel' ďalej spolu aj ako
strany")

1.



Článok II.
úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len ,lmluva") na základe
v,ýsledkov procesu velejného obstarávania na dodanie služby, podl a zákona ě. 34312015
Z.z, o verejlom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávani").

čUnok IU.
Predmet zmluvy

Na základe Zmluvy sa zhotovitel' zavázuje vykonať vo vla§tnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pre Objednávateťa službu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v
zmysle stavebného zákona s názvom: ,,PD - Rekonštrukcia operačných §ál
a chirurgického oddelenia" (PD pre stavebné povolenie v podrobnostiach
realizačného projektu vrátane inžinierskej činrrosti, ktorej výsledkom je zabezpeěenie
právoplatného stavebného povolenia) (ďalej len ,,Dielo") v rozsahu v zmysle
podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, vrátane súvisiacej
inžinierskej činnosti, ktorej qýsledkom bude vydanie p!ávoplatného stavebného
povolenia .

Predmetom zékazky je tak rTpracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
v rozsahu realizačného projekhJ a inžinie§ka čirurosť pre lydanie stavebného povolenia .

Zhotovitel' lyhlasuje, že je subjektom odbome spósobilým na lealiáciu predmefu a účelu
Zmlvry v zmysle príslušných platných všeobecne záýázílých právnych predpisov a
nito spósobilosť bude udržiavať počas doby trvaoia Zmluvy.

Zhotovitel' sa zayáznje predmet zákazky lykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť, Roz§ah predmetu zik^"ky )e stanovený cenovou ponukou predloženou
Zhotovitel'om v procese verejného obstarávania.

].

3.

2.

4, Pri vypracovaní Diela bude Zhotovitel' dodžiavať všeobecné závázné predpisy,
technické normy sTN, lyhlášky, ostatné všeobecne ávaizné predpisy a podmienky tejto
zínllw. Zhotovlteť sa bude ňadiť \"ýchodisko,\.ými podktadmi objednávatel'a
odovzdan]imi ku dňu uzavretia tejto Zmlu\T, zápismi a dohodami zínluvných stliin a
vyjadreniami a./alebo roáodnutiami dotknutých orgánov a orgalizácií.

5. Projektová dokumenticia bude spracovani v zmysle Vyhlrišky MZP č, 453D000 Z.z.
s podrobnosťami realizačného proj€kfu a bude obsáovať všetky potrebné údaje pre jej ďalšie
použitie v oblyklom procese, bude spncovaná pre pdslušnú frizu konania s rozpočtom
a výkazom l"ýmer v členení na tovary, služby, stavebné práce tak, ako sa ich rozlíšenie
z dóvodu separáheho obstarania vyžaduje zákonom o verejnom obsta!ávaní. Dokumenticia
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bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobe§ne áviizných prár,rrych predpisov
platrrých a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vďahujúcich sa na
dielo. Dokument!ícia musí byť vlpracovaná v úzkej súčinnosti §o zÁfupcami objednávateLa
a zisfupcami Trenčianskeho samosprár,neho kaja. Dokumentrácia bude vypracovaná v
slovenskom jazyku, osobami s pdslušnou odbomou spósobilosťou v zmysle a&ona §NR č.
138/I992zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskoršich predpisov.

Súčasťou projektovej dokumentácie bude:
o polohopisné a výškopisné zameranie územia s overen:ími sieťami

. zabezpeěenie geometrických plránov

. zakeslenie diela do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých pozemkov
a vlastnikov podl'a katastrálnych uzemi (k. ú., číslo parcely, výmera, druh
pozemku, vlasbdk, číslo LV, záber z pozemku )o vypracovanie projektovej dokumentácie pre /stavebné povolenie

. zaplacova]rie všetlqých pripomienok dotknutých olgánov v úrnci stavebného
konania do projektovej dokumentácie.

Roz§ah plojektovej dokumentácie:
A. Sprievodná správa
B. Sriůmné riešenie stavby

. B.l Súůmná technická správa

. B.2 výkesy
e B.3 požiamobezpečnostné riešenie stavby
o B.4 Techrrická správa POV
. B.5 Hlukové posúdenie,

c. Dokumen!ácia stavebného objekfu
1.1 Architektonicko-stavebnériešenie
1.3 Kovové konštrukcie
1.4 zdravotechnickáinštalácia
1.5 vykuíovanie
|.6 Vzduchoúechnickézariadenie
1,7 Umelé osvetlenie a vnútomé silnopnidové rozvody
1.8 Ústredne a vrrútomé slabopnidové rozvody

1.8.1 spoločná lelevizna anténa
1.8.2 Štrukturo varui kabeláž
1.8.3 Dorozumievacie §ignalizačné zaíiadenie

1.9 Meranie a regulácia
1.10 EPS - elektrická požiama signaliácia
1.1 l HSP_ hlasová signalizícia požiaru
1.12 Medicinálne plyny
1.13 Zdravotníckatechnológia;
D. Celkové wýkazy výmer
E. Celkové náklady stavby
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Inžinierska čirutosť zahrňa:
o prerokovanie projektovej dokumenúície s dotknutými verejnoprárnyni orgrinmi,

správcami inžinierskych sietí a s dotknutjmi právnickýrni a $zickými osobami za účelom
začatia stavebného konania,

. zabezpečenie všetkých potrebných dokladov, povolení a lyja&ení dotknutých orgánov pre
stavebné konanie,

o podanie náwhu na zaěatie stavebného konania na pdslušný stavebný ulad, účasť na
konani, organizačné zabezpečenie konania a získanie pávoplatného píávoplatného
stavebného povolenia

. zabezpečenie úhrady poplatkov za lyjadrenia dotknutých orgánov.

- každý v,ýkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku

Dielo bude lypracované a dodané Objednávatel'ovi písomne Ý 10 lThotoveniach a2 krát v
eleLlronickej forme na pamáťovom médiu. Pokial bude poádovať Objednívateť ďalšie
pisomné \,fhotovenia, osobitnou objednávkou dohodne planograťrcké rozmnoženie.

čbnok Iv,
čas zbotovenia

l. Zhotovitel' sa zav?izuje áotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou
nasledovne:

a) projektová dokumentácia v požadovanom rozsahu najneskór do 15.9.2021 pričom v
uvedenej lehote je povinný plotokol{ime odovzdať celú časť uskutočneného Diela,
odstŤániť všetky prípadné chyby diela alebo nedorobky zistené pri odovzdávacom konaní
a odovzdať aj všetky potrebné doklady a dokumenty týkajúce sa Diela.
b) inžinierska činnosť pre t?danie stavebného povolenia najneskór do 15.12,2021 ,
pričom inžinierska čirrrrosť sa považuje za ukončenú predloženim projektovej
dokumentiácie overenej Techaickou inšpekciou, časti projektovej dokumenácie -
Pfotipožíarna bezpečnost' stavby - overelq prislušným okresným riaditel'§tvom HaZZ sR, a
predloženim p!ávoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumen!ácie overenej
stavebným úradom.

Termin vo,lTkonávaní inžinierskej činnosti je Platný len v prípade, ak zo strany
príslušných správnych orgánov bude dodržaná zákonná dížka predmetných konani
a ákonné lehoty na lykonanie úkonov v nich, inak sa tento termirt primerane predlžuje
o dobu prediženia daných konaní, najmá sa tieto termíny neuplatnia v prípadoch, ak d6jde
k podaniu opravných prostriedkov tretích osób v týchto konaniach, či k výkonu obštukcií
zo strany tretich osób v týchto konaniach.

Termín vo lTkonávaní inžinielskej činnosti sa primerane prediži podl'a pledchádzajúceho
odseku len v prípade, ak Zhotovitel' preukáže Objednávateťovi, že lyvinul maximálne
úsilie, ktoré sa od Zhotoviteťa dá lYžadovať k tomu, aby bola dodržaná ákonná dížka
pledmetných konaní, najmá včasné a úplné podanie príslušných žiadosti a návrhov,
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preukázatelhý áujem o stav veci zo strany objednávateťa formou dopyov a urgencii
a pod, PTedíženie termínu z lyššie uvedeného dóvodu bude predmetom doclatku
k Zmluve.

Dokončené Dielo v kaáej jeho časti G)rojektová dokumen!ácia a inžinierska čirmosť) v
rozsahu tejto Zmluvy preberie objednávateť protokolom o odovzdaní a prevzati Diela. Deň
podpisu priebežného protokolu zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania
projektovej dokumentácie, deň podpisu závelečného protokolu Zmluvnými stranami sa
považuje za deň odovzdania Diela.

objeduívateť sa z^vžif]Jje, že celé riadne dokončené Dielo preveane a zaplati za jeho
áotovenie dohodnufu cenu.

objednávatel' súhlasí s prevzatim dokončeného Diela i pred uplyrutím dohodnutého termínu
plnenia.

Zhotovit9ť stihlasí s pouátím elektsonickej verzie dokuínentácie ako súčasti súťažných
podkladoÝ pre potreby verejného obstarávania.

ZhotoviteL sa zavázuje mininilne faz zA |4 dní informovať Objednávateťa o stave
rozpracovaného projektu.

Počas spracovania projektovej dokumenticie bude áotovitel' spolupracovať so zástupcami
objednávatel'a a investor4 z dóvodu správneho na§tavenia údajov.

článok v.
cena Diela

Cena za áotovenie Diela je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. t8/l996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov ajeho lrykonávacej vyhlrišky MF SR č. 87/1996 Z. z.
v zrení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotovitelb.

Cena Diela (projektová dokumentácia spolu s inžinielskou činnosťou) je §tanovená
nasledovne:
zmluvná ceoa bez DPH v EUR : 49 000,00 EUR
slovom: š§Tidsaťdeváťti§íc Eur

sadzba DPH 20 % a ,\.ýška DPH v EtlR: 9 80o,0o EUR
slovom : deváťtisícoseinsto Eur

Celková anlulrrii cena wátane DPH v EtlR: 58 800,00 EUR
slovom: páťdesiatosemtisícosem§to Eur (dhlej ako ,,Cena Diela"), pričom je
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a) z toho cena pŤojektovej dokumenécie bez DPH v EUR: 48 000,00 EUR
saÁzbaDPE20 o/ó a výška DPH v EUR: 9 600,00 El]R

Celkom Cena projekúovej dokumenécie ÝŤátane DPH v EUR: 57 600,00 EUR

b) z toho Cena inžinierskej činnosti bez DPH v ELIR: 1 000,00 EUR

sadzba DPH 20yo avýškaDPHy EU& 200,00 EUR

Celkom Cena inžinierskej činnosti Wátane DPH v EUR: 1 200,00 EUR

V Cene Diela sú obsiahnuté všetky priarne a nepriame náklady na úplné a kvalitné áotovenie
Diela podl'a Zmluvy.

Pnáce naviac, zrneny a doplnky požadované objednávateťom nad fiímec dohodnutého v
predmete zmluly musia bť predrnetom písomného dodatku k zmluve.

stanovenie, priznanie a zaplatenie výšky DPH sa uskutočňuje v sulade s prár,nymi predpismi
platnými v deň vzniku daňovej povinnosti.

8,

ó. objednávatel' prehlasuje, že már z^bezpečeíÉ finančné prostriedky na zaplatenie Diela.
Vlasbicke právo k Dielu prejde na Objednávatel'a po prevzatí Diela a jeho následnom
z^platefi.

9,

Zhotoviteť podpisom tejto zmluly vyhlasuje, že dokumenty, ktoré mu boli počas prccesu
verejného obstarávania poskytnuté objednávateťom, ako osoba odbome spósobiiá na §voju
vla§tnú zodpovedno§ť skontroloval a poaná v nich uved€né skutočnosti a predpisy. zhotoviteF
stanovil Cenu Diela za }Thotovenie Diela s prihliadnutím na tieto informácie na áklade
svojich dostatočne vellcých profesných skúsenosť, za znalosti charakíeristik potrebných
stavebných a súvisiacich konaní, za dókladnej znalosti miesta realiácie.

Zhotovit€ť Ýyhlasuje, že Cena Diela za lyhotovenie Diela je konečná. Zhotoviteť sa za ceíru
Diela za lThotovenie Diela v plnom rozsahu zAýáZJje na plnenie svojich zmluvných
povinností. V Cene Diela za lyhotovenie Diela je obsiatmutá aj protihodnota autorského
práva v zíítysle čl. [x, zrnlulY.

Zhotoviteť sa zavzizuje na úplnosť a kompletnosť služby, najmá v pdpade tých položiek, ktoÉ
nie sú predpísané v dokum€ntácii, ale na ziiklade profesijrrých zlTklostí a §účasného stavu
tecbniky patŤia k plneniu jeho zmluvných povinností a áviizkov v plnom lozsahu.

6,



článok vI.
Financovanie

1_ Zhotovitel' po ukorrčení inžinierskej činnosti Diela na zláklade vyhotoveného protokolu
o odovzdaní a plevzatí Diela, ďalej Objednávatel'om pisomne odsúhla§eným súpisom
lrykonaných prác, doručí objednávatel'ovi falrtúru, ktorá bude mat' ziákonom požadované
náIežitosti a bude lystavená v súlade so Zmluvoq spolu s lyhotoveným protokolom
o odovzdaní a prevzať Diela ako neoddelitelhou súčasťou faktury.
Fakturácia sa uskutoční pre časti Diela Projektová dokumenácia a Inžinierska čirrrrosť

spoločne, po lykonaní Diela, suma na faktúŤe bude rozdelená nasledovne:

a) pojelitová dokumentácia
zínluvná cena bez DPH:
DPH2OP/o:
zínluvDrá cena uátane DPH:
slovom : pěťdesiatsedemtisicšesťsto Euí

b) inžinierska čirmosť
anluvná cena bez DPH:
DPH2OYo:
znluvírá c€na vátane DPH:
slovom: tisícdvesto Euí

48 000,00 EIJ.R
9 600,00 ELIR
57 600,00 EUR

l000,00 EUR
200,00 EUR
1200,00 EUR

3.

4.

2. Faknfua musi bť zostavená plehl'adne, pričom musia bl dodrž:ané všetky formrálne

náležitosti fakhiLry a označenie zmluly; v opačnom pripade faktura nebude uhradená a bude
wátená Zhotoviterovi spáť na dop]nenie.

Pokial' vystavená faktúŤa nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, pripadrre
nebude po obsahovej stránke úplná, alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou,
objednávateť si vyhradzuje právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť
Zhotovitel'ovi za účelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faldúry začína v
takom prípade Objednávateťovi plyniť až po doručení oplavenej faktúry. Ak v
stanovenej lehote splatnosti objednávaleť faktúru ltevŤáti, považuje sa faktíía z^
vystavenú bez chýb.

objednávatel' sa zayezuje uhradiť ZhotoÝitel'ovi cenu za vykonanie Diela podl'a
faktúry Ýystavenej Zhotoviterom v súlade so zmluvou, a to beáotovostným plevodom
na účet Zhotoviteťa uvedelý ý záhlayi Zínlurry. Faktura je splatná do 30 dní odo dňa jej
doručenia Objednávatelbvi. v prípade vnitenia faktury zhotovitelbvi začína lehota
splatnosti plynúť až po doručení fakniLry spÍňajúcej všetky ryfudované náležitosti.

5. objednávateť nebude uhrádzať Zhotovitel'ovi žiadnu zálohu ani iný preddavok.
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že 5%o z Ceny díela bez DPH občasného autorského dozoru je

garančná zábezpeka. Zhotovitel' pred odovzdaním projektovej dokumentície
Objednávateťovi zabezpeěí plnenie §vojich povinno§tí v ziručnej dobe zložením
zodpovedajúcej sumy do notrirskej rischoly alebo iným spósobom písomne akceptovateťným
pre objednávatel'4 napl, bankovou zárukou vo výške 5o/o z ceny diela bez DPH, pričom
banková záruka musí bl,t platná počas celej doby záručnej lehoty stanovenej v čl. VIII. ods. 2
Zmlwy.

čMDok \'[.
súčinno§t'

objednávatel' posk),tne Zhotovitelbvi exisfujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje.
Zhotoviteť ju je povinný vrátiť:

a) bez zb},točného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovať, najneskól však
spolu s odovzdaním Diela,

b) kedykol'vek ho o to Objednávatel' požiada,

objednávatel' umožni Zhotovitelbvi najeho požiadanie pdsfup do objektu za účelom a v
rozsahu obhliadky miesta stavby, zamelania skutkového §lavu a \yhotovenia
fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plnením predmefu Zmlwy.

objednávateť sa zaváztlje, že počas spracovania Diela poskytne zhotoviteťovi v
roz§ahu nelyhnutnom potrebnú súčirrnosť, spočívajúcu oajmá v odovzdarrí doplňujúcich
údajov, spresnení podkladov, lyjadrení a stanovísk, ktor,ých poteba vzírikne v
priebehu plnenia tejto zmlwy. Toto spolupósobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskór
do 2 pracovných dní odjeho vyžiadania. osobitnú lehofu dojednajú strany v p pade, ak
sa bude jednať o spolupósobenie, ldoré nemóže objednávatel' zaobstalať vlastnými
silami.

2.

3.

1,

4. objednávatel' i Zhotoviter sa zavžujú považovať všetky informácie, ktoré ziskali v
rámci lykonania tohto Diela za d6vemé a nebudú ich zverejňovať vo vďahu k tretím
osobrfun bez súhlasu druhej strany.

5. Zhotovitel' sa zaýáZJ:e posk}tnúť súčinnosť v procese verejného obstarávania na
zhotoviteťa stavebných prác, predovšetkýnr poskytnúť odbomú a vecnú súčinnosť
potrebnú pre zodpovedanie otázok a posk},tnutie \ysvetlení, týkajúcich sa obsahu
projektovej dokumentácie, ako aj odstrániť nesúlad Diela so skutko!"ým stavom resp.
vzájomný nesúlad časti Diela, ak k takej situácii počas procesu verejného obstarávania
dójde, a to prepracovanim Diela na vlastné náklady.

8.



článok VIII-
Vyhlásenia, náleátostné a pňvne ánrky

1. Zhotoviteť zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podl'a Zmluvy.

2. Zhotoyiteť posk}tne Objednávateťovi záŤuku 36 mesiacov odo dňa odovzdania a
prevzatia Diela.

3, Pre pdpad výskytu vady dodarrého Diela podlh predcMdzajúceho bodu má Objednávatel'
pávo požadovať a Zhotoviteť povinnosť posl<}nrúť bezplatné odstnánenie vady (dalej len
,,reklamáciď'). Zhotoviteť zodpovedá za vady, ktore Dielo má v čase jeho odovzdania
Objednávatel'ovi. Za vadu Diela sa povžuje aj jeho akýkol'vek nedostatok a/alebo osobibá
poáadavka, ktorého odstrrÁnenie / zapracovanie poáduje stavebný úrad pdp. iní dotlrrrutá
inštitricia v súvislosti s účelom použitia Diela podlh tejto Zmluvy.

4, Pdpadnú reklamáciu vady Diela je objednávateť povinný uplahiť bezodkladne po ástení
vady v pisomnej forme.

5. Zlotovileť sa zAvžjzrje pípadné vady diela odstniniť bez zbytďného odkladu, najneskór
však do l 0 dní od prevztia opávnenej písomnej reklamácie diela.

6. Ak zhotoviteť svoju povinnosť odstr.riniť vadu riadne a včas v zrnysle tejto Zmluvy nespld,
je Objednávatel' opnívnený zzbezpečiť odsfuánenie vady u iného dodávatelh na náklady
Zlotovitelh.

7. Zhotovitel' podpisom tejto zrrrluvy lyhlasuje a ruěí za to, že disponuje opá\1tením
Zhotovitel'a, potrebným pre \.ýkon Diel4 a počas platnosti zrnlury a z.íručnej doby platnou
poistnou zmluvou zodpovednosti proj€ktanta. Poistná zmluva musí minimáne obsahovať
nasl€dujúce údaje: názov poisťovne, číslo poistnej zmluvy, limit odškodn€nia vo \"ýške
najmenej desaťnrásobku Ceny Diela,/l škodolú udalosť). Poislná zínluva tvo!í neoddelitelnú
pdlohu Zmlwy. Zhotoviteť sa zavžEule na udžiavanie poistenia zodpovednosti projektanta
poča§ trvania platnosti ZmlulT, do ktorej patd aj doba ziruky.

8, zhotoviter sa zaýiizlie a zaručuje, že všetky áv?izky podla Zmluly a v úmci toho najmá
činnosť smerujúcu na plnenie Diel4 bude plniť s odbomosťou a starostlivosťou, ktoru je
možné očakávať od ploj€ktantov s potrebnou praxou na dané Dielo, podťa svojich najlŤších
vedomostí a s najváčšou oboaetnosťou, ako aj v súlade s práWymi predpismi a
normami/odbomými pedpismi, ako aj vďahujúcimi sa odbomými a urartnými predpismi a
predpismi, určen;foni v zmluve. Zhotovitel' sa ďalej zavaizuje k tomu, že počas plnenia
Zmlury bude posfupovať v sriúade § uplatnen]Fn áujmom objednávateFa, Zhotoviter bude
konať v mene a v prospech Objednávateťa.

9. zhotoviteL poskyfuje ziáruku na zrnluvné plnenie svojich povinnosti ktore §ú uvedené v tejto
zmluve, d'alej za vhodnosť a kvalitu aplikovaných riešení a posfupov.
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l0. Zhotovitel je za pdpadné projektové chyby a najmá s t]ím súvisiace zr"ýšené realizačné
nráklady ObjednávateLa zodpovedný voči ObjednávateLovi aj v tom pdpade, ak Objednávatel'
Dielo prebnl a posk},tol ho ďalej s cielbm realiácie alebo ďalšieho projektovania. Zínůu,
garanciu a zodpovednosť náfuady škody Zhotovitel'a neobmedzuje a nevylučuje to, ž€ poča§
\^ýkonu Diel4 respektíve pri odovzdaní Diela Objednávatel' nevzrresie námie&u v súvislosti §
plnením znluutých povinností Zhotoviteťa.

Zhotovit€ť je okem v anluve predpísaných náležitostí povinný poskltnúť Dielo, ktoré
zodpovedá modemlým technickým požiadavkám a uradným predpisom a povoleniam, a
súčasne potwdene lThowje aj hl'adiskám hospod|árno§ti, tak pri realiácii stavby, ako aj
ohl'adom prevádzkových oákladov. Prctihodnota tejto ulohy je zahmuá y Cene Diela za
ryhotovenie Diela. zhotovitel'je povinný zúčastniť sa a posk}tnúť súčinnosť pri realiácii
časti prác v procese verejného obstarávania rlpísarrého na r€alizíciu na ziklade ním
lyhotoveného Diela.

Zhotovitel' sa zaÝázije, že o okolnostiach, ktoré značne ohrozujú možnosť phenia Zmlw7,
respektíve l1oré plneniu konkrétne zabraňujú, po ich zistení neodkladne, ale najneskdr do 8
dní písomne upovedomí Objednivatel'a (Informovarrie o prekážkach).

Ak v dósledku prekrážok podl'a stanoviska Zhotoviteťa ktorýkorvek z čiastkoťch terminov,
alebo konečný termín realiácie nie je možný dodržať, v tom pdpade je povinný zhotoviteL
futo skutočnosť v nímci preklrizneho termínu do 8 dni od vzúku prekžky tieto
Objednávatel'ovi písomne nalrlrásiť (Infomovanie o prekážkach). Opodstatrrenosť a
odóvodnenosť Informovania o prekižkach Objednávatel' po§údi, pričom je opráwený od
Zhotovitel'a \,Tžadovať doplňujúce informácie a podklady.

V pdpade nepretržite pretrvávajúcich prekážok je Zhotovitel' povinný u§kutočniť Hlá§enie o
nároku v preklúznom 8-dňovom termíne s tým, že §účasíre je povinný informovať o
nepletržitosti ptekiůky a aj predpokladanú dobu jeho pretrvania. Počas doby prekážky je
Zhotovitel povirmý pravidelne, ale nanajqýš každých 14 dní poslať objednávateťovi hlásenie,
v ktorom preukr2e svoje koky, ktoré učinil v áujme pokačovania plneni4 respektíve
očakávatelhé dósledky, lttoré vzniknú v dósledku pretťvania pr€kližky.

Ak Zhotovit€ť nelykoná informovanie o prekážkach, v pdpade jeho meškania, a to ani v
pdpade pretrvania iných podmienok, sa nemóže odvolávať oa to, že v danej §ituácii konal tak,
ako to bolo od neho očakávatel'né. stlany na ziklade Informovania o prekážkach rokujú o
pokračovaní realiácie, a ak je podl'a nrázoru Objednávat€ťa potrebná modifikácia Zmluly a
pretrvávajú podmienky tejto modifikácie, Zmluva sa modifikuje.

Realizačný čiastkov,ý, resp. konečný termín je možné modifikovať len po Nahlásení nároku,
prostredníctvom modifikácie Zír ulf .

Modiftkácia ulohy podťa predmefu Zmluly sa móže uskutočniť výhradne prostredníctvom
modifikácie Zmluvy, výhŤadne v tom pdpade, ak úlohu podLa Zmlu}T nie je možné lTkonať
za absencie modifi kácie.
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18. Zhotoviteť m6že ďalší nárok na odmenu nad cenu Di€la za lyhotovenie Diela uplatniť
v,ýhrarlne v pfipade modifikácie projektovej úlohy, v modifikácii Zmluly smerujúcej na
modifikticiu projektovej úlohy, ale aj v tomto pdpade výhradne len v rrimci možností
určených pávnymi predpismi o verejnom obstarávaní.

Povinnosťou Zhotovitel'a je obhliadk4 preskimanie a zmapovanie miesta projekío\.ých prác a
jeho okolia, aby on sám získal, na svoju vla§tnú zodpovednosť všetky tie infomáci€, ktoré §ú
potrebné na prijatie a realiáciu jeho zmluvných povinnosti, V danej Záležitosti je Zhotovitel'
podl'a potreby povinný plesvedčiť sa aj z verejných registov o prvotných majetkových
pomeroch a iných pohebných informáciách daného územia v áujme toho, óy boli dodťžané
termíny a nráklady určené na realiáciu Diela. Toto všetko sa u§kutoční na vlastné ňziko a
n|áklady Zhotovitel'a.

zhotovitel'je povirurý počas vyhotovenia Diela v celom rozsahu zrealizovať potrebné
koordinácie, najmá v súvislosti s polrebn:ými prieskumnými prácami na mieste, § inými
projektovými dokumentáciami (sarický posudok, prieskumy, zamerani4 sondiťe, vrty
apod.), ak je to neryhnutné na komplexné spracovanie Diela; nIíklady na zabezpečenie
potrebných koordinácií sú obsialuluté v cene Diela za lThotovenie Di€la.

Zhotoviteť je zodpovedný za uhradenie škody voči objednávatelbvi za každ€ také navýšeírie
nákladov alebo škody, ktorá lTplýva z projektovej chyby, ktorá nastala v dósledku porušenia
povinnosti Zhotoviteťa, \Tplývajúcej zo Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opráWený postupiť potrl adiávky zo zmluly v zrrrysle § 524 a nasl. zákona č.
4011964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov (d'alej len ,,Občiansky
zát<onnik) bez predchridzajúceho stiůrtasu Objednávatel'a. Píávny úkon, ktorým budú
postupené pohl'adávky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou podťa predchádzajúcej vety, bude v
anysle § 39 občianskeho zákonníka neplatný. súhlas objednivateFa je zíroveň platný len za
podmienky, že bol na tak;ýto úkon udelený predchádzajúci pisomný §úhlas preds€du
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V pdpade, že sa poěas ziručnej doby preukáže nekvalita, neúplnosť diela, pripadne budú
zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s wýkazom výmer,
chýbajúce čaši plojektovej dokrrrnentácie na jednotlivé časti diel4 ktoré sú nevyhnutné pre
realiáciu a správne fungovarrie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov jednotlivjch
prvkov (napr. okn{ dvere a i.), nesprávne použitá technológia a podobne, má objednávatel'
nárok požadovať od áotoviteťa bezodplatné nrifuadné plnenie alebo dodanie chýbajúc€ho
plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateťom. Rovnako má obj€dnávatel' nárok
požadovať od áotoviteťa bezodplatné náhradné plnenie vždy l,tedy, ak projektová
dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu a povahe diela na jej zráLlrlade áotovovaného.
Požiadavka bude uplatňovanri písomnou formou.

Zhotovitel' nezodpovedá za ýady, kíoté boli spósobené použitim podkladov prevzatých od
objednávateLa a áotoYitel'ani p vynaložení všetkej odbomej starcstlivosti n€mohol zistiť
ich nevhodnost', pripadne na to upozomil objednávatel'a a terl rla ich použití trval.
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25. Zhotoviteť nezodpovedá za vady vzniknuté zínenou paramehov oproti zadaniu.

26. ZÁotoiter nezodpovedá za kvalifu Diela Y pfipade, že predmet Diela poškodí objedrtívater
alebo tretia osoba neodbomým zásahom alebo riLrnyselne.

čbnokDL
§ankcie

l. Zhotovitel' je povinný zaplatiť Obje<lnávatelbvi rrroky z omeškania v z.ákonnej výške z celej
hodnoty Diela, ak Dielo atebo niektoá jeho časť nebude áotovená v dohodnutom čase a v
poádovanej kvalite.

2. Ak objednávateť je v omeškaní so splnením peňažného áviizku, alebo jej časti, je povinný
zaplatiť Zhotoyiteťovi r.rroky z omeškania v zíkonnej výške,

3. V pripade omeškania Zhotoviteťa s dodaním Diel4 ako aj v pripade dodania neúplného alebo
nesprávneho Diela, má obj€dnávater nárok na primeTanú zialll z Cely Diela. Týmlo
ustanovením nie je dotknutý nIárok objedn"ivateťa na náhradu škody.

čIánok x-
Autorské práva

1. Objednávatel'si lyhadzuje svoje di§pozičné právo s Dielom, preto ohl'adom akéhokoťvek
duševrrého diela, pre ktoré je možné poskytnúť právnu ochranu, poskytDutého k di§pozícii v
súvislosti so zmluvou, nim ďalej vol'ne disponuje, po zaplatení protihodíloty danej časti práce
zhotoviteťovi,

2. ZhotoviteF \ysloveíe súhlasí s tým, že objednávater použije duševné dielo nielen pre svoju
iíltemú činnosť, respektíve v rrámci svojej prevádzkovej činnosti, ale móř ho zverejniť, móže
ho odovzdať, respe}tíve predať hetej osobe, Dielo (detail Diela), ako predbežný projekt, je
možné v na seba nadvázujúcich projektoťch f|ízach volhe použiť.

3, Zhotovileť lyslovene prehlasuje, žr na z*lade pdslušných právnych predpisov autorského
páva objednávatel' v súvislosti s Dielom, ktoré vzniklo počas realiácie Zmluvy, a ktoé
spadajú pod ochranu auto§kého práyL Áska \.ýhradné piávo uživania na neuřitý čá§ v
neobmedzenom rczsahu vo vá'ahu každého prcvoditel'ného autorského práv4 ďalej
ZhotoviteL poskyttrj€ výslovné povolenie na to, aby objednávateť ako užvater posk}tol tretej
osobe ďalšie povolenie na použitie Diela.

4. Zhotoviteť vyslovene prelrlasuje, že povolenie na užívanie sa vďahuje najmá: na
prepracovanie Diel4 a možnosti prevedenia práva prepracovatel'nosti na tretiu osobu
(prepracovani€), na rozrnnoženie Diel4 ktoré v sebe zahrňuje nahratie Diela na oblazovú
alebo zlrrkovri nahrávku, respektíve aj jeho kópiu počitačom alebo na elektronický nosič, ako
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aj na prepustenie práva rozrnnoženia, ktoré v sebe zahrňa rryššie uvedené oprá!,neni4 pre

tretiu osobu.

Zhotovitel' vyslovene lryhlasuje, že pnivo prepncovania, respekíve pos§,trrutie na
prepracovanie v sebe zahiňa najmá akúkol'vek modifikíciu, preprojektovanie, respektíve
ďalšie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentície, zakonštruovanie,
zapojekíovanie Diela (detailu Diela).

Zhotovitel' m6že poshipiť tetej osobe ahikoťvek pracovnú čaď dokumentácie, alebo móže
poskytnúť vyhlásenie o službe posk},tílutej na ziklade Zmluly len za predbežného písomného
súhlasu objednávatel'a.

Odmena za prevod užvatel'§kého práva je zahmutá v Cene Diela za vyhotoverti€ Diela_
Zmluvné strany vyhla§ujú, že protihodnota autorských páv, wátane odmeny za užívateťské
práv4 je zahmutá v Cene Diela za vyhotovenie Diela.

článok xI.
Spd§oby ukoDčenia zmlurT

objednávateL si vyhradzuje právo odshipiť od zmluvy v pdpade, že Zhotoviteť mešká s
plnením Diela, alebo jeho časti, o viac ako dva týždne (l4 kalendámych dní) po uplynutí
lehoty na dokončenie Diela podl'a zmlulT. odsnipenie je účinné okamihom jeho doruč€nia
druhej zrriu!Ťej strane.

Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich zo zmlý\"y móže oprávnená zmluvná
strana okamžite písoínne odsfupiť od Zmlu\T a poádovať od povinnej zřnluvnej §trany v
súlade s platnou pávnou úpravou náhradu preukizatel'nej škody, ldorájej vinou vzrrikla.

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zrnlulrrých povinnosií možno
považovať porušenie akejkol'vek povirurosti vtplývajúcej zo Zmluvy.

Odstupenim od Zmlwy zarrikajú všetky páva a povinnosti zít uvných stnin okem nárokov
na náhradu škody a Írárokov na zrnluvné a zákoDné §ankcie.

5 , Zmlulu je možné ukončiť aj dohodou Zmlu!,ných s&án.

čhnok )(II.
záverďné u§tlnovenia

l. Zmluvné sbany sa dohodli na tom, že zá,láz}rolý vďah vzrr.iknutý na základe Zmlwy
ako aj vďahy Zmluvou neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najma ustanoveniami zákona č. 5l3l199l Zb. Obchodný zákonn c v platnom aení, pokial'
rrie sú Zmluvou upravené odlišne.
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2. Zl}i1lwu je možlé meniť alebo dopÍňať len formou písomných
Zmluvnými stanami.

3. Zmluya jo vyhotovená v troch loynopisoch, z ktoďch
vyhotovenie a Objednávateť vyhotoverria dve.

4. Táto znluva nadobúda plabo§ť dňom jej po<tpisu a účinnosť
zverejnení na webovom §ídle Objednívaél a_

odsúhlasenÝch

obdrži jedno

úci deň po jej

rrza§ \5. auh},né sťany vyhlasujd že sa so Zmluvou obozrámili a sjej obsahom
ju slobodne a vrážne, na znak ěoho pripájajú svoje podpisy.

Nemocnica s poliklinikou
staromyjaVská 59
907 01 lVYJAVA

APM, :o

V Miave, dňa V Bratislavg T, "|l
ObjednívaL._

1B31 02 Bralislava,
ňr) 41234792 Dlé
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