Zmluva o dielo MAGTS1400146
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním projektovej
dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu:
„Električková trať Vajnorská radiála“.
(ďalej len ako „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“)
medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Projektový účet:
IČO:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Československá obchodná banka a.s.
25859233/7500
IBAN: SK97 7500 0000 0000 2592 2423, SWIFT: CEKOSKBX
00603 481
nie je platiteľom DPH
(ďalej len „objednávateľ“)

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Igor Jakubík
podpredseda prestavenstva a výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené
rokovať vo veciach
zmluvných, technických
a cenových:
Ing. Jozef Harvančík
riaditeľ divízie Bratislava I
Bankové spojenie:
VÚB Bratislava
Číslo účtu:
SK61 0200 0000 0000 2440 2012
BIC:
SUBASKBX
IČO:
31 322 000
DIČ:
2020524770
IČ DPH:
SK2020524770
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
č.378/B
Článok I
Úvodné ustanovenie
1.1. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „ Električková trať Vajnorská radiála“, na ktorého
prípravu a realizáciu sa bude objednávateľ uchádzať o nenávratný finančný príspevok
z Operačného programu Doprava.
1.2. Modernizácia trate bude realizovaná od Trnavského mýta pozdĺž Vajnorskej radiály po
na Zlatých pieskoch, vrátane obratiska a späť.

konečnú

a) Trnavské mýto – Za kasárňou
Rok výstavby : 1994
Dĺžka úseku : 1 073 m dvojkoľajne
b) Za kasárňou -Tomášikova
Rok výstavby : po rekonštrukcii v 2002
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Dĺžka úseku: 707 m (dvojkoľajná trať )

c) Tomášikova – Jurajov dvor
Rok výstavby : 1994
Dĺžka úseku: 1 874 m (dvojkoľajná trať )
d) Jurajov Dvor – obratisko Zlaté piesky
Rok výstavby : 1989
Dĺžka úseku : 1388 m dvojkoľajne
e) Zátišie – ŽST Nové Mesto
Rok výstavby : 1973
Dĺžka úseku : 330 m dvojkoľajne a obratiska Nové mesto 420 m jednokoľajne
Čl. II
Východiskové podklady a údaje
2.1. Východiskové podklady:
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Zhotoviteľa na poskytnutie služby súvisiacej s
prípravou stavby a vypracovaním projektovej dokumentácie v rozsahu čl. III, bod 3.1. – 3.3. na
uvedenú stavbu, ktorá je daná súťažnými podkladmi v súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VO“) na zadanie nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby, ktoré poskytol
objednávateľ Zhotoviteľovi na spracovanie ponuky.
2.2. Východiskové údaje:
2.2.1. Názov stavby: „Električková trať Vajnorská radiála“
2.2.2. Miesto stavby: MČ Bratislava – Nové Mesto.
2.2.3. Stavebník:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Čl. III
Predmet zmluvy
3.1. Zhotoviteľ vypracuje pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti
a zabezpečí výkon autorského dozora projektanta na stavbu: „Električková trať Vajnorská
radiála“, podľa predloženého zadania nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby v rozsahu
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a jej prílohách a objednávateľovi ju odovzdá bez
technických a právnych chýb v rozsahu a obsahu nasledovne:
a. Vypracovanie dokumentácie meračských prác – geodetické zameranie dotknutého
územia, overenie, zakreslenie IS vrátane príslušnej administratívnej a inžinierskej činnosti.
b. Vypracovanie
dokumentácie
inžiniersko geologického a hydrogeologického
prieskumu (IGHP), penetračné skúšky, vrátane príslušného rozsahu administratívnych
a inžinierskych činností.
c. Vypracovanie návrhu dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) v rozsahu podľa
prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2014.
d. Prerokovanie DÚR s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkmi a správcami
dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov
z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatného ÚR a príslušná
administratívna a inžinierska činnosť.
e. Vypracovanie dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie
vrátane MPV
nehnuteľných vecí súvisiacich s investičnou akciou (majetkovo-právne šetrenie).
f. Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu podľa prílohy č.
2 Sadzobníka UNIKA 2014 s osobitnou časťou splnenia podmienok z UR.
g. Prerokovanie DSP s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkmi a správcami
dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov
z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatných SP a príslušná
administratívna a inžinierska činnosť.
h. Vypracovanie štúdie realizovateľnosti (FS).
i. Vypracovanie finančnej analýzy nákladov a výnosov (CBA).
j. Vypracovanie dokumentácia stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z.
o verejných prácach k štátnej expertíze podľa prílohy č.11 Sadzobníka UNIKA 2014,
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k.
l.

m.
n.

o.
p.
q.

Vypracovanie vibroakustickej štúdie.
Vypracovanie zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie
v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia a rozhodnutia zo
zisťovacieho konania, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych
činností.
Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu v rozsahu podľa prílohy č. 3
Sadzobníka UNIKA 2014.
Vypracovanie projektu riadenia kvality výstavby vrátane plánu kvality
pre
skúšky a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do
používania v rozsahu podľa prílohy č. 9 Sadzobníka UNIKA 2014.
Vypracovanie plánu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v zmysle Nariadenia
vlády č. 510/2001 Z. z. a vyhl. 147/2013.
Vypracovanie záverečného technicko – ekonomického hodnotenia verejnej práce
v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach.
Vykonanie autorského dozoru počas realizácie stavby v rozsahu podľa prílohy č. 4
Sadzobníka UNIKA 2014.

3.2. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny nasledovné počty vyhotovení:
a. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vrátane dokumentácie meračských prác
a dokumentácie IGHP každé v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
b. Právoplatné ÚR –v 2 – exemplároch
c. Dokumentáciu pre majetkovoprávne vysporiadanie vrátane MPV v 6-tich
exemplároch v tlači a 6 x na CD
d. Dokumentáciu pre stavebné povolenie v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
e. Právoplatné stavebné povolenia – v 2 – exemplároch
f. Projekt stavby pre realizáciu v 10-tich exemplároch v tlači a 10 x na CD
g. Projekt riadenia kvality výstavby vrátane plánu kvality pre skúšky a odovzdávanie
stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do používania v 10-tich
exemplároch v tlači a 10 x na CD
h. Plán ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v zmysle Nariadenia vlády č.
510/2001Z. z. v počte v 6-tich exemplároch v tlači a 6 x na CD
i. Štúdiu realizovateľnosti (FS) v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
j. Finančnú analýzu nákladov a výnosov (CBA) v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na
CD
k. Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998
Z.z. k štátnej expertíze v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
l. Záverečného technicko – ekonomického hodnotenia stavby v piatich exemplároch
v tlači a 5x na CD.
m. Vypracovanie vibroakustickej štúdie v 5-tich exemplároch v tlači a 5 x na CD
n. Vypracovanie zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v 5-tich exemplároch v tlači
a 5 x na CD vrátane 1x odsúhlasenie
3.3. Rozsah dokumentov je bližšie špecifikovaný v prílohe č.5 zmluvy.
Čl. IV
Termíny plnenia
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa Čl. III.
tejto zmluvy v lehotách:
• Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) vrátane dokumentácie
meračských prác, zakreslenia IS, dokumentácie IGHP, penetračné skúšky, (lehota na
vypracovanie 90 dní).
• Prerokovanie a dokončenie DÚR vrátane právoplatného ÚR (lehota na zabezpečenie
90 dní).
• Vypracovanie dokumentácie MPV vrátane MPV (lehota na vypracovanie 120 dní).
• Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) vrátane osobitnej časti
splnenia podmienok UR (lehota na vypracovanie 140 dní).
• Prerokovanie a dokončenie DSP vrátane zabezpečenia právoplatných SP (lehota na
zabezpečenie 120 dní).
• Štúdiu realizovateľnosti (lehota na vypracovanie 30 dní).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finančnú analýzu nákladov a výnosov (lehota na vypracovanie 30 dní).
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z.
k štátnej expertíze (lehota na vypracovanie 60 dní).
Vypracovanie vibroakustickej štúdie (lehota na vypracovanie 60 dní).
Vypracovanie zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie
v zmysle prílohy č. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. vrátane odsúhlasenia a získania
rozhodnutia zo zisťovacieho konania (lehota na vypracovanie 60 dní).
Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu (rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty
výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP).
Vypracovanie projektu riadenia kvality (rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty
výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP).
Vypracovanie plánu BOZP (rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby
a harmonogramu prác uvedeného v DSP).
Vypracovanie záverečného technicko – ekonomického hodnotenia verejnej práce
v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach (2016, 2017, bližšie v zmysle
lehoty výstavby a harmonogramu prác uvedeného v DSP)
Autorský dozor (rok 2016, 2017, bližšie v zmysle lehoty výstavby a harmonogramu
prác uvedeného v DSP).

4.2. Do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo musia byť zo strany
predložené právoplatné a vykonateľné rozhodnutia zo stavebných konaní (stavebné
Termíny plnenia časti predmetu zmluvy súvisiacich s realizáciou stavby ( projekt
realizáciu, projekt riadenia kvality, plán BOZP, záverečné technicko – ekonomické
autorský dozor) budú dohodnuté pred začatím stavby dodatkom k zmluve.

Zhotoviteľa
povolenia).
stavby pre
posúdenie,

4.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vykonaním všetkých prác súvisiacich s vypracovaním
projektu v rozsahu stanovenom v predmete zmluvy a protokolárnym odovzdaním správy o výkone
autorského dozoru objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce osobne
s potvrdením o prevzatí, alebo doručením poštou, kuriérom a pod. O odovzdaní a prevzatí
jednotlivých častí predmetu zmluvy bude zmluvnými stranami spísaný protokol, ktorý podpíšu v
deň odovzdania príslušnej časti predmetu zmluvy oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
Protokol bude vyhotovený vo dvoch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4.4. Miestom dodania je sídlo objednávateľa, v zmysle hlavičky zmluvy.
4.5. Pokiaľ budú práce oneskorene začaté alebo prerušené z dôvodov mimo vôle Zhotoviteľa a
zároveň budú Zhotoviteľom tieto dôvody riadne preukázané, môže Zhotoviteľ písomne požiadať o
zmenu termínu plnenia. Za dostatočne odôvodnené prípady sa považujú napr.:
o

o

vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle
zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je
zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať)
príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi
orgánmi, alebo ich nečinnosť; ak neboli spôsobené konaním resp. nekonaním
Zhotoviteľa.

V prípade riadneho preukázania vyššie uvedených dôvodov a ich odsúhlasenia objednávateľom, bude
zmena termínu plnenia riešená uzavretím dodatku k zmluve, v ktorom bude dohodnutá zmena termínu
plnenia.
4.6. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia oboch zmluvných
strán dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu preukázaného omeškania pri poskytnutí
spolupôsobenia jednej zmluvnej strany, nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.
Čl. V
Cena
5.1. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s jeho vykonávacou vyhláškou Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená
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v eurách. Do ceny sú premietnuté len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk
a obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie diela.
5.2. Cena predmetu plnenia predstavuje:
5.2.1 Vypracovanie dokumentácie meračských prác – geod. zameranie dotkn. územia
a overenie a zakreslenie IS vrátane príslušného rozsahu administratívnych a
inžinierskych činností................................................................... 17 280,00 EUR, 480 hod
5.2.2 Vypracovanie inžiniersko- geologického a hydrologického prieskumu a penetračné
skúšky
vrátane
príslušného rozsahu
administratívnych
a
inžinierskych
činností...............................................................................................3 240,00 EUR, 90 hod
5.2.3 Vypracovanie návrhu dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) v rozsahu
podľa prílohy č. 1 Sadzobníka UNIKA 2014
.....................................................................................................71 280,00 EUR, 1 980 hod
5.2.4 Prerokovanie DÚR s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkmi a správcami
dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov
z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatného ÚR a príslušná
administratívna a inžinierska činnosť.............................................. 6 120,00 EUR, 136 hod
5.2.5 Vypracovanie dokumentácie pre majetkovoprávne vysporiadanie vrátane MPV
nehnuteľných vecí súvisiacich s investičnou akciou (majetkovo-právne šetrenie)
............................................................................................................2 925,00 EUR, 65 hod
5.2.6 Vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v rozsahu podľa
prílohy č. 2 Sadzobníka UNIKA 2014 s osobitnou časťou splnenia podmienok z UR
.....................................................................................................85 680,00 EUR, 2 380 hod
5.2.7 Prerokovanie DSP s orgánmi štátnej a verejnej správy, vlastníkmi a správcami
dotknutých nehnuteľnosti a inžinierskych sietí a jeho dokončenie podľa výsledkov
z prerokovania vrátane zabezpečenia vydania právoplatných SP a príslušná
administratívna a inžinierska činnosť.................................... .........7 920,00 EUR, 176 hod
5.2.8 Vypracovanie štúdie realizovateľnosti (FS)
.........................................................................................................8 640,00 EUR, 240 hod
5.2.9 Vypracovanie finančnej analýzy nákladov a výnosov (CBA)
..........................................................................................................6 192,00 EUR, 172 hod
5.2.10Vypracovanie dokumentácia stavebného zámeru v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z.
o verejných prácach k štátnej expertíze podľa prílohy č. 11 Sadzobníka UNIKA 2014
vrátane záverečného technicko – ekonomického zhodnotenia stavby
...........................................................................................................8 640,00 EUR, 240 hod
5.2.11Vypracovanie vibroakustickej štúdie
.........................................................................................................5 160,00 EUR, 172 hod
5.2.12Vypracovanie Zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie v zmysle prílohy č. 9 zákona č.24/2006 Z.z., odsúhlasenie a rozhodnutie zo
zisťovacieho konania, vrátane príslušného rozsahu administratívnych a inžinierskych
činností............................................................................................6 480,00 EUR, 180 hod
5.2.13Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu v rozsahu podľa prílohy č. 3
Sadzobníka UNIKA 2014
....................................................................................................95 400,00 EUR, 2 650 hod
5.2.14 Vypracovanie projektu riadenia kvality výstavby vrátane plánu kvality pre skúšky
a odovzdávanie stavebných objektov, prevádzkových súborov a celej stavby do
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používania podľa prílohy č. 9 Sadzobníka UNIKA 2014
............................................................................................................1 440,00 EUR, 40 hod
5.2.15Vypracovanie plánu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v zmysle Nariadenia
vlády č. 510/2001 Z. z.
...............................................................................................................300,00 EUR, 10 hod
5.2.16 Vypracovanie záverečného technicko – ekonomického hodnotenia verejnej práce
v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach ..................5 184,00 EUR, 144 hod
5.2.17Vykonanie autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa prílohy č. 4
Sadzobníka UNIKA 2014
............................................................. .............................................1 440,00 EUR, 40 hod

Cena spolu (bez DPH)

.......................................

333 321,00 EUR

20% DPH

......................................

66 664,20 EUR

.......................................

399 985,20 EUR

Cena celkom vrátane DPH

Slovom:tristodeväťdesiatdeväťtisíc deväťstoosemdesiatpäť EUR a dvadsať centov

5.3. Všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia, budú riešené
dodatkami k tejto zmluve, po odsúhlasení príslušného počtu hodín a jednotkových cien resp.
hodinových sadzieb objednávateľom.
5.4. V prípade, že objednávateľ v priebehu prác zníži rozsah predmetu plnenia vylúčením niektorej
časti z predmetu plnenia, objednávateľ so Zhotoviteľom sa dohodnú na znížení ceny, ktorá bude
zodpovedať množstvu nerealizovaných merných jednotiek, resp. zníženiu rozsahu úkonov a
materiálov a túto skutočnosť potvrdia dodatkom k tejto zmluve.
5.5. V prípade rozpracovanosti častí dokumentácie bude skutočný rozsah vykonanej služby
vyšpecifikovaný a uhradený po vzájomnom odsúhlasení oboch zmluvných strán.
Čl. VI
Platobné podmienky
6.1. Úhrada za vykonané práce podľa Čl. III bude realizovaná nasledovne:
Zhotoviteľ vystaví za každú časť predmetu plnenia faktúru vo výške 80% z ceny príslušnej
časti predmetu plnenia po jej odovzdaní a prevzatí objednávateľom. Na zostávajúcich 20% z ceny
príslušnej časti predmetu plnenia vystaví Zhotoviteľ faktúru až po podrobnom posúdení
odovzdanej časti predmetu plnenia objednávateľom a v prípade neuplatnenia vady
objednávateľom. Objednávateľ podrobne posúdi prevzatú časť predmetu plnenia do 1 mesiaca od
jej protokolárneho prevzatia. V prípade uplatnenia vady diela objednávateľom, je zhotoviteľ
oprávnený vystaviť faktúru na zostávajúcich 20 % až po odstránení objednávateľom uplatnenej
vady.
6.2. Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v piatich rovnopisoch
bude splatná v lehote 60 dní po jej doručení objednávateľovi.
6.3. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
− označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
− označenie diela
− číslo zmluvy
− číslo faktúry
− dátum vyhotovenia, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
− označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
− fakturovanú základnú sumu bez DPH, % aj sumu DPH a celkovú fakturovanú sumu
− rozpis už fakturovaných čiastok
− pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
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6.4. Faktúry musia obsahovať aj daň z pridanej hodnoty a údaje podľa §§ 22 až 27 zákona č. 222/
2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zároveň budú slúžiť ako
daňové doklady. Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty vo faktúrach zodpovedá
Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3 tejto zmluvy, objednávateľ
je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Čl. VII
Záručná lehota a zodpovednosť za vady
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej dokumentácie podľa
§ 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa
podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7.2. V prípade preukázanej vady diela bude objednávateľ urýchlene a bez zbytočného odkladu
požadovať od Zhotoviteľa jej bezplatné odstránenie. Ak v dôsledku takejto chyby projektu
následne dôjde k zvýšeným nákladom stavby, bude Zhotoviteľ projektovej dokumentácie stavby
znášať v plnej výške úhrady týchto zvýšených nákladov.
7.3. Záručná doba na predmet zmluvy je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím
predmetu zmluvy. Pri odovzdávaní predmetu zmluvy po jednotlivých častiach, plynie záručná
doba samostatne pre každú jednotlivú časť predmetu plnenia. Tento záväzok prechádza aj na
prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 7.2 do 15 dní od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľom.
Čl. VIII
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú riešené
v zmysle § 365 až 386 Obchodného zákonníka.
8.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
objednávateľov zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny príslušnej časti predmetu
zmluvy za každý deň omeškania.
8.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť
Zhotoviteľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1
nariadenia vlády SR č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného
zákonníka.
Článok IX
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
9.1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, ktoré
vyplývajú z jej obsahu a všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných
v Slovenskej republike, aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od
zmluvy niektorou zmluvnou stranou, a to v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ poruší dohodnuté
zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu.
9.3. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej
strane.

7

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Čl. X
Spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne Zhotoviteľovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania.
V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený (spôsobilý) vykonávať činnosť, ktorá je predmetom zmluvy
a je pre túto činnosť v plnom rozsahu náležite kvalifikovaný.
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa zadania zákazky, všeobecné záväzné
predpisy, platné technické normy a podmienky tejto zmluvy a jej príloh.
Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami (záväznými stanoviskami)
dotknutých orgánov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne (vlastnými zamestnancami), je však
oprávnený plniť svoj záväzok z menšej časti aj pomocou inej osoby, pričom pri vykonávaní diela
poverenou osobou má Zhotoviteľ zodpovednosť ako by dielo vykonával sám.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku formou písomných dodatkov v
prípade, ak sa po uzavretí tejto zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady /napr. aj
zmena technických predpisov, noriem, ../ rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo ak
vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
Zhotoviteľ preukáže, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
povolania.

Článok XI
Osobitné ustanovenia
11.1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za objednávateľa je Ing. Tibor Schlosser, CSc., odborný garant projektu
Kontaktnou osobou za Zhotoviteľa je Ing. Jozef Harvančík, riaditeľ divízie Bratislava I
11.2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie podľa tejto zmluvy.
11.3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektu na pravidelných
poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, spravidla však raz za 2 týždne.
11.4. Po prevzatí projektovej dokumentácie objednávateľom a uhradení dohodnutej ceny sa
projektová dokumentácia stáva vlastníctvom objednávateľa.
11.5. Zhotoviteľ zaviaže spracovateľov projektu stavby aby informácie alebo podklady z projektu
stavby neposkytli tretím osobám.
11.6. Výkaz výmer musí byť vypracovaný v systéme CENKROS aj v dig. forme.
11.7. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa,
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov verejnej a štátnej správy.
11.8. Ak uzavreté dohody budú mať vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť
súčasťou týchto dohôd aj spôsob ich úpravy. Takáto dohoda bude podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.
11.9. Zhotoviteľ bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobí objednávateľovi porušením svojich
povinností z tohto zmluvného vzťahu a bude povinný ju nahradiť, ibaže preukáže, že porušenie
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť.
11.10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými
službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami

8

(Zhotoviteľ NFP, Útvar následnej finančnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej
kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho
spolupracujúce orgány, ako aj nimi
poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ,
splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
11.11. Všetka Dokumentácia vytvorená pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít projektu,
bude poskytnutá poskytovateľovi NFP a príslušným orgánom SR a EÚ a tieto majú právo
na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o poskytnutí NFP pri
zohľadnení autorských a priemyselných práv Zhotoviteľa.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
12.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou riadne zdôvodnených písomných
dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
12.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do
10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná
strana, ktorá ho podala.
12.3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka a podporné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.
12.4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
12.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na financovanie
predmetu tejto zmluvy uzatvorenou medzi objednávateľom a Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
12.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva
obdrží Zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
12.7. Súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
• Príloha č. 1 Cena projektových prác a služieb
• Príloha č. 2 Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKSI podľa zákona č.
138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti autorizovaný stavebný
inžinier, v kategórií:
 Kópie dokladov o odbornej spôsobilosti spracovateľov hlavných časti projektu,
ktorými sú osvedčenia podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zák. č. 236/2000 Z. z. v týchto
kategóriách:
a) inžinierske stavby – dopravné stavby;
b) inžinierske stavby – vedenie a rozvody (potrubné, telekomunikačné,
energetické a iné líniové stavby);
c) technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
d) statika stavieb;
• Príloha č. 3 Výpis z Obch. registra poskytovateľa (nie starší ako 3 mesiace pred
podpisom zmluvy)
• Príloha č.4 Osvedčenie a odbornú spôsobilosť na projektovanie určených
technických zariadení elektrických
v zmysle vyhlášky Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. §
27 o určených technických zariadeniach elektrických a určených činnostiach a
činnostiach na určených technických zariadeniach mestských dráh.
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• Príloha č.5 Rozsah dokumentácií
12.8. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú
dodržiavať všetky ustanovenia počas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie
z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZA ZHOTOVITEĽA:

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.

ing. arch. Gabriel Koczkáš, v.r.
predseda predstavenstava generálny riaditeľ
a.s.

primátor

Ing. Igor Jakubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ, a.s.
Dátum:

3.10.2014

Dátum: 02.10.2014

10

