Zmluva o dielo
Na dodávku projektovej dokumentácie uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe
výsledku verejného obstarávania postupom pre podprahové zákazky podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejneného vo Vestníku VO č. 51
zo 14.3.2012 pod značkou 02942 – WYS a na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa
14.3.2012.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:, Doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. primátor
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu: 6327-012/0200
IČO: 603 481
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
(ďalej len „Objednávateľ”)
a
Ing. Milan Boroš – COPEX - Reprografia
Sídlo: Cukrova 14, 811 08 Bratislava
Zastúpený: Ing. Milan Boroš
Zapísaný: ŽR 101 - 601
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: 2629545525/1100
IČO: 22658858
DIČ: 1020157468
IČ DPH: SK1020157468
(ďalej len “Zhotoviteľ”)
(spoločne ďalej tiež ako “Zmluvné strany”)
uzavierajú nasledovnú Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“):
Článok I
Predmet Zmluvy
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje že pre Objednávateľa zhotoví na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve – Územný plán hl. m. SR Bratislavy, Zmeny a doplnky územného plánu
02 - tlač a adjustácia

2.

Objednávateľ sa zaväzuje dohodnuté Dielo prevziať a zaplatiť cenu za zhotovené Dielo a s tým súvisiace
služby vo výške a spôsobom tak, ako je to špecifikované ďalej v Zmluve.
Článok II
Dodacie podmienky a miesto plnenia

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 k tejto zmluve „Opis predmetu
zákazky“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy do štyroch týždňov od podpisu zmluvy.

2.

Ak zhotoviteľ pripraví Dielo v rozsahu čl. II. za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na odovzdanie
pred stanoveným termínom v bode 1., zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom
termíne.

3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo predmet plnenia neprevziať, ak Dielo má vady brániace riadnemu
užívaniu, alebo Zhotoviteľ nedodá predpísané a požadované doklady.

4. Pokiaľ bude Dielo oneskorene začaté, alebo prerušené z dôvodov mimo vôle Zhotoviteľa, má tento právo
požiadať o zmenu termínu ukončenia a Objednávateľ povinnosť túto zmenu akceptovať.

Článok III
Cena
1.

Cena za predmet plnenia tejto zmluvy uvedenej v čl. I. je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa,
podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:
Celková cena diela bez DPH..................................................
DPH .......................................................................................
Celková cena diela s DPH.....................................................
slovom tridsaťštyritisíc stodvadsaťtri eur, štyri centy

28435,87
5687,17
34123,04

€
€
€

Článok IV
Platobné podmienky a fakturácia
1.

Zálohové platby ani platbu vopred Objednávateľ neposkytuje. Úhrada za zhotovenie Diela sa uskutoční po
jeho prevzatí prevodom na bankový účet Zhotoviteľa. Bezhotovostný platobný styk sa uskutočňuje
prostredníctvom finančného ústavu Objednávateľa na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá do 30
dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

2.

Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne
alebo neúplné údaje Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová
začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.
Článok V
Zodpovednosť za vady

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo tejto zmluvy je zhotovené podľa platných technických a právnych
predpisov tejto Zmluvy a má v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa prílohy č. 1 Zmluvy „Opis
predmetu zákazky“ a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.

2.

Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa
poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje
prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie, najneskôr však v
lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

3.

Záručná lehota na Dielo trvá 5 rokov a začína plynúť dňom jeho prevzatia zodpovedným zamestnancom
Objednávateľa.
Článok VI
Vlastnícke právo

1.

Vlastnícke právo na Dielo podľa podmienok špecifikovaných v Zmluve prechádza na Objednávateľa po
uhradení ceny za Dielo.
Článok VII
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1.

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
a) ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Dielo v dohodnutom termíne, zaplatí Objednávateľovi pokutu
vo výške
0,05% z dohodnutej ceny Diela za každý deň omeškania,
b) ak Objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi
úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

2. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá
vznikne Zmluvnej strane z nesplnenia povinností upravených Zmluvou druhou Zmluvnou stranou, ktoré sú
zmluvnou pokutou zabezpečené.
Článok VIII

Všeobecné ustanovenia
1. Táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, očíslovaných, podpísaných a datovaných
dodatkov, na základe súhlasu oboch Zmluvných strán.
2. Ostatné právne vzťahy výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Zákona o verejnom
obstarávaní ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a platných všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Prípadné spory sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami zmiernou cestou.
Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory cestou príslušných
súdov Slovenskej republiky.
Článok IX
Odstúpenie od Zmluvy
1.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká s splnením Diela
o viac ako sedem kalendárnych dní po uplynutí lehoty na dokončenie Diela podľa čl. II ods. 1 Zmluvy.

2.

Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže oprávnená Zmluvná strana okamžite
písomne odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej Zmluvnej strany v súlade s platnou právnou úpravou
náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla.

3.

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie akejkoľvek
povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť Zmluvnej strany je vylúčená
v prípadoch zásahu vyššej moci a úradných miest.
Článok X
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.
2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (§
47a ods.1 OZ).
3. Zmluva sa uzaviera na dobu štyroch týždňov a končí vzájomným vyrovnaním záväzkov Zmluvných strán.
4. Zmluva môže byť ukončená dohodou Zmluvných strán. Takáto dohoda musí byť vyjadrená v písomnej forme
a musí mať všetky náležitosti podľa č. VIII. ods. 1 Zmluvy.
5. Prípadné ustanovenia Zmluvy, ktoré sú, alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s platným
právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej Zmluvy; jej ďalšie ustanovenia ostávajú v platnosti.
Dotknuté neplatné ustanovenia sa Zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby nová úprava bola čo najbližšie
úprave pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel Zmluvy.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich originálnych vyhotoveniach, pre každú Zmluvnú stranu po troch
vyhotoveniach.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie
v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Bratislava 19.5. 2012
Za zhotoviteľa:

................................................
Ing. Milan Boroš

Za objednávateľa:

................................................
Doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc.
primátor

Príloha k zmluve:
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
I. PREDMET ZÁKAZKY.
Predmetom zákazky je vyhotovenie cca 11900 plnofarebných grafických výtlačkov mapových listov v mierke
1:10000 na transparentnom papieri – pauzáku. podľa jednotlivých funkčných 11 výkresov v mierkach 1:10000
v rozmere 55x42,5 cm a 1 výkres VPS v mierke 1:30000 v rozmere 90x120cm.
1. Tlač grafických výkresov
Výkresy je nutné rozmnožovať na transparentný papier - pauzák v kvalite HP s homogénnou štruktúrou, vrchné
listy s nápisom výkresu, list legendy a tabuľky na bielom tlačiarenskom papieri.
P.č.

Názov

Mierka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komplexný
Regulačný
Doprava
Ochrana prírody
PPF
Voda
Kanalizácia
Elektro
Teplo
Plyn
Telekomunikácie
VPS
Spolu
Vrchné a spodné listy

1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:10000
1:30000

+

Počet kusov
1 sada
32
33
29
34
35
30
30
29
29
29
29
1 (cca 6 listov a4)
340
12x2=24x35= 840

Mapové listy
spolu 35x
1120
1155
1015
1190
1225
1050
1050
1015
1015
1015
1015
35
11900
0

2. Väzbu grafickej časti jednotlivých sád funkčných výkresov
2.1. Väzba grafických výkresov bude zviazaná väzbou do celej násuvnej lišty.
2.2. Spolu jedna sada UPN bude o počte 11 viazaných výkresových dokumentov 1:10000 a jedna v mierke
1:30000.
2.3. 11 funkčných výkresov v mierke 1:10000 bude zviazaných každý samostatne po 29 až 35 mapových listov
v rozmere 42,5x55cm, plus 1 výkres verejnoprospešné stavby formát 1200x900 tzv. A 0.
2.4. Väzba bude celkovo 35 krát 11 výkresových dokumentov a 1 list verejno-prospešné stavby, Jedna sada
bude 340 mapových listov grafickej časti UPN. Plus vrchný priesvitný list 12x35=420 krát a spodný tvrdý list
12x35=420 krát spolu cca 840vrchných a spodných listov a 11900 mapových listov.
2.5. tabuľky zmien ku každému výkresu, celkovo 1 pare tabuliek bude v počte 12 kusov vo formáte A3 .
Tabuľky založiť do lišty spolu s grafickými výkresmi.
3. Rozmnoženie a väzba textovej časti
Textová časť bude tvoriť cca 260 čiernobielych obojstranných listov, 5 farebných jednostranných listov formátu
A4, ktoré oddeľujú jednotlivé state. Väzbu textovej časti je potrebné založiť do trvanlivej lepenej alebo podobnej
väzby. Celkový počet textových častí bude 35x.
II. TECHNICKÉ PODMIENKY ZÁKAZKY.

A. Grafická časť
1. Digitálna celoplošná farebná tlač na transparentný papier - pauzák v kvalite HP, stálosť tlače bez rozpíjania
farby, hustota a sýtosť farebnej tlače musí umožniť čitateľnosť pôvodných výkresov jednotlivých častí
územného plánu. Kvalitný transparentný papier s homogénnou štruktúrou. Tlačové atramenty musia byť originál
HP.
2. Výkresy každej profesie musia byť v samostatnej väzbe v poradí podľa legendy v úvodnom liste. Krycí list
väzby vo farebnej tlači s obojstrannou lamináciou v prevedení lesk. Zadný oba l - kartón min.300 g, matný vo
farbe bielej, šedej alebo béžovej. Väzba: súvislá násuvná lišta vo farbe bielej na kratšej strane grafických listov,
ktorá zabezpečí dostatočnú pevnosť väzby proti vypadávaniu jednotlivých listov.
3. Krabice na vloženie kompletných sád:
Jednotlivé steny krabice musia byť odklopné za účelom jednoduchej manipulácie jednotlivých väzieb. Vnútorná
svetlosť krabice min.80 mm. Odklopný krycí obal musí byť dostatočne veľký, aby umožňoval umiestnenie loga
a nápisu na jednu ucelenú plochu. Materiál krabice kartón s poťahom laminom ECO pre zabezpečenie
umývaťeľnosti povrchu krabice. Príklopný obal krabice musí byť uzatvárateľný klipsami. Logo a nápisy na
krabici musia byť vyrezané z fólie a nalepené.
B. Textová časť
1. Kvalitná digitálna tlač na papier triedy A.
2. Väzba – obálka priehľadná fólia, zadná strana chromolux. Väzba zatavenou nerozoberateľnou lištou bez
možnosti vyberania alebo vkladania listov.
Súčinnosť objednávateľa a zhotoviteľa.
Rozmnoženie UPN ZaD 02 bude realizované až po vzájomnej konzultácii u každého osobitného grafického
výstupu. Konzultácie sa budú poskytovať priebežne počas rozmnožovania podľa požiadaviek oboch strán.
Rozmnoženie realizovať 20 paré do 28.5.2012, ostatných 15 paré do 8.6.2012.

