Zm lw a e dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o zmene a doplnení
niektorých zákonov______________________ _____________

Zmluvné strany:
1/ O bjednávateľ;
názov;

Hlavné raesío Slovenskej republiky B ratislava

sídlo:
IČO:
právna fonna:
konajúci:

Primaciálne námestie č. I, Bratislava 814 99
00 603 481
Obec, mesto
Ing. arch, Matúš Vallo, primátor

bankové spojenie:
číslo účtu IB AN:
BIG:
DIČ:

Československá obchodná banka, a.s.
SK 31 7500 0000 0000 2596 0083
CEKOSKBX
2020372596

(ďalej len „O bjednávateľ''')
a
2/ Ziiotoviteľ;

konajúci:

Nvia s.r.o.
Nová 5, 90024 Veľký Biel
45404291
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel
Sro, Vložka číslo: 63587/B
Ing. Viktor Neumann, Kvetná 1, Veľký Biel, 90024

DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu IB AN:
BIG:

2022999770
SK2022999770
Tatra Banka a.s.
SK07 1100 0000 0029 2283 4545
TATRSKBX

osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných:
technických:

Ing. Viktor Neumann, Kvetná 1, Veľký Biel, 90024
Ing. Viktor Neumann, Kvetná 1, Veľký Biel, 90024
Ing. Viktor Neumann, Kvetná 1, Veľký Biel, 90024

obchodné m eao;
sídlo:
IČO;
registrácia:

(ďalej len „ZhoíoviteP" a spolu so Objednávateľom ďalej len „Zm luvné stra n y “)
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ú vo d n é iistaiioveiita
Zmluvné sírany uzavierajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Z íiíIhvs“) ako výsledok verejného
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní")Táto Zmluva je uzatvorená za účelom vv'pracovania projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie
rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením a pre realizáciu zmeny stavby: V ybudovanie cyMIstickeJ
koírmnilíácie Staroliájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozem ská cesta.
Č l .I
Predrfseí Zm luvy
1.1

1.2

Zhotovitel" sa zaväzuje pre Objednávateľa za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v rozsahu
uvedenom v článku II bode 2.1 vykonať Dielo - t^pracovanie projektovej dokum entácie pre
vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením a pre realizáciu zmeny stavby:
„Vybudovanie cyklistickej kom unikácie S tarohájska, úsek Rusovská cesta-DolHozemská
cesta“ (ďalej len „stavba“) ajaj následné odovzdanie Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje
riadne a včas zhotovené Dielo v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho
vykonanie podľa platobných podmienok dohodnuty'ch v Zmluve.
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie č.l773/2017/12-OURaD.''Gr-3, vydané dňa24.5.2017
právoplatné dňa 29.6.2017 a stavebné povolenie zn. MAGS SSU 42826/2017-310275, vydané
dňa 25.5.2017, právoplatné dňa 5.6.2017. Zhotovitel" sa zaväzuje vypracovať projektovú
dokumentáciu na podklade projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/realizačný projekt
vypracovanej 8/2016, R03 2017, ktorú Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi, a to podľa zadania
zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto
Zmluve

ČLII
Rozsah a obsah p redm etu zmluvy
2.1

2.2

Zhotovitel’ sa zaväzuje, že za podmienok tejto Zmluvy zabezpečí pre Objednávateľa predmet
zmluvy v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov
v nasledovnom rozsahu:
a) v'vpracovanie projektovej dokumentácie stavby v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu
stavby v papierovej (printovej) a elektronickej podobe (editovateľnej, formát dwg. alebo
iný otvorený formát, pdf.) so súhlasom na zverejnenie (vo fonnáte PDF) - v 6 -íich
vyhotoveniach,
b) vypracovanie změnových výkazov výmer a rozpočtu stavby - v 6 -tich vyhotoveniach,
c) inžinierska činnosť pre zabezpečenie podkladov pre žiadosť o zmenu stavby pred
dokončením v mene objednávateľa, ktorá spočíva v prerokovaní dokumentácie s
dotknutými orgánmi a organizáciami a zabezpečení súhlasných stanovísk všetkých
dotknutých strán,
d) odovzdanie projektovej dokumentácie Objednávateľovi.
Zhotovitel’ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu zhotoví na základe pokynov a konzultácií
s Objednávateľom, v súlade s ČI. 1, bodom 1,2 a 2,1. tejto Zmluvy v rozsahu a kvalite potrebnej
pre vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením. Rozsah a obsah projektovej
dokumentácie je stanovený v Prílohe č. I .
Či. III
Termín plnenia

3.1

Zhotovitel’ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu podľa ČI. 11. tejto
Zmluvy v nasledovných termínoch:
a) dodanie projektovej dokumentácie stavby v podrobnosti pre realizáciu stavby podľa ČI. 11, bod
2.1 .a do 30 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy;
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3.2

3.3

3.4

3.5

b) inžiniersku činnosť podľa ČI. IL bod 2.1.b do 60 ání po odovzdaní a prevzatí projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby.
Dodržanie term ínuje závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dojednaného
v tejto Zraluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskjdnutím podkladov nie je Zhotovitel’ v
omeškaní s plnením povinnosti dodať predmet Zmluvy v dojednanom termíne.
Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpisania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela po
splnení podmienok dojednaných v ČI. V Zmluvy v termíne podľa bodu 3.1. Riadnym zhotovením
a ukončením Diela sa rozumie taký stav Diela, v ktorom má Dielo všetky vlastnosti \ 7 plývajúce
zo Zmluvy a právnych predpisov, čo predstavuje stav, na základe ktorého je možné v zmysle
platných právnych predpisov a noriem vydať rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred
dokončením a stavbu realizovať.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pre dodržanie
dohodnutých termínov. Na plnenie povinností, ktoré sú obsahom spolupôsobenia, Objednávateľ
poverí svojich zamestnancov.
Predmet zmluvy'je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním Objednávateľovi. Odovzdaním
sa rozumie osobné odovzdanie projektovej dokumentácie stavby Objednávateľovi a zápisom o
prevzatí Diela preberajúcim oprávneným zamestnancom Objednávateľa.
Č I IV
C ena diela a platobné podmierskj'

4.1

4.2

4.3

Predmet Zmluvy bude financovaný z nasledovných zdrojov: 50 % zo štrukturálnych fondov EÚ
(Integrovaný regionálny operačný program), 45 % zo štátneho ľo.zj3 očtii a 5 % z vlastných zdrojov
Objednávateľa. Platby sa budú uskutočňovať v EUR.
Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie Diela zaplatí Zhotoviteľovi cenu za Dielo, Právo
Zhotoviteľa na zaplatenie ceny Diela vzniká na základe faktúry vystavenej v súlade s postupom
podľa Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje cenu Diela uvedeným spôsobom Zhotoviteľovi zaplatiť
v zmysle platobných podmienok podľa Zmluvy.
Cena za zhotovenie predmetu Zmliny' je stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania
zadania zákazky v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a V3'hlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov na základe
predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa vo výške:
Cena Projektovej dokum entácie stavby v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby podľa
ČI. íl, bod 2 . 1 .a:
Cena bez DPH:
13.248,-€
DPH 20 %:
2649,60 €
Celková cena s DPH:
15.897,60 €
Cena za Inžiniersku čin n o sť podľa ČI. II, bod 2.1.b:
Cena bez DPH:
1.472,- €
DPH 20 %:
294,40 €
Celková cena s DPH:
I .7 6 6 5 4 O€
Celková cena DIeía spof«;
Cena spolu bez DPH:
14,720,- €
DPH 20%:
2.944,-6
Celková cena Diela spolu s DPH: 17.664,-€

4.4
4.5

4.6

Cena za zhotovenie Diela je maximálna, s výnimkou v súlade s usí. § 18 Zákona o verejnom
obstarávaní.
Cena je konečná a poloý'va všetky náklady na komplexné a kompletné zhotovenie Diela v rozsahu
a kvalite požadovanej v tejto Zmluve vrátane odmeny za udelenie licencie na použitie Diela.
Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami a
súťažnými podkladmi spolu s položkami, ktoré Zhotovitel’ oprávnene navrhol v rámci verejného
obstarávania.
Podkladom pre úhradu ceny Diela budú faktúry vystavené Zhotoviteľom po splnení jednotlivých
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častí predmetu zmluvy podľa ČI. II, takto:
Objednávateľ zaplatí cenu za projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentácie pre realizáciu stavby Zhotoviteľovi po jej odsúhlasení a prevzatí;
Objednávateľ zaplatí za inžiniersku činnosť Zhotoviteľovi po dodaní súhlasných stanovísk
všetkých dotknutých strán.
4.7 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej
hodnoty a okrem toho aj údaj o čísle zmluvy, čísle a názve stavby, predmete Diela.
4.8 Cenu za zhotovenie Diela uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ x'ystaví a
odošle Objednávateľovi po riadnom vykonaní Diela v súlade s bodom 4.5 tohto článku Zmluvy.
4.9 Objednávateľ je povinný na účet Zhotoviteľa uhradiť fakturovanú čiastku do 30 dní od doručenia
správne vystavenej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má
Objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi, pričom lehota splatnosti faktúry začína
plynúť znova odo dňa doručenia opätovného doručenia opravenej faktúiy Objednávateľovi. Ad< sa
Objednávateľ rozliodne faktúru vrátiť, musí tak urobiť do dátumu splatnosti faktúry.
4.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa právneho
poriadku platného v Slovenskej republike doručiť príslušnou bankou, pobočkou zahraničnej banky
alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) potvrdenú identifikáciu bankového účtu v prospech,
ktorého bude Objednávateľ realizovať úhrady podľa Zmluvy, ktorá bude obsahovať údaje o
majiteľovi účtu (názov, adresa, lírajina, IČO, IČ DPH), ako aj údaje o banke (názov, adresa, krajina,
kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT kód). Ak sa Zhotoviteľ rozhodne zm.eniť tento účet,
identifikáciu nového účtu, v prospech ktorého sa budú pripisovať všetky platby, ktoré je
Objednávateľ podľa Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením povinný hradiť Zhotoviteľovi, je
povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne primerane rovnakým spôsobom, ako je uvedené v
prvej vete tohto bodu.
ČI. V
O dovzdanie a prevzatie d ie k
5.1

5.2
5.3
5.4

5.5

Riadne zhotovené a ukončené Dielo je Objednávateľ povinný prevziať. Objednávateľ je povinný
prevziať Dielo, pokiaľ nemá vady a/alebo nedorobky v rozpore s touto Zmluvou. Na účely Zmluvy
sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v zadaní zákazky,
Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a nedorobkom sa rozumie
nedokončená práca oproti rozsahu diela stanoveného v Či. II. tejto Zmluvy.
Preberacie konanie po riadnom zliotovení a ukončení Diela podľa Zmluvy začína dňom dodania
a bude trvať max. 30 dní.
Preberacie konanie bude spočívať v kontrole výskytu možných vád a nedorobkov časti Diela.
Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční v preberacom konaní, O výsledku preberacieho konania
sa vyhotoví Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého súčasťou bude zoznam vád
a nedorobkov odovzdávanej časti Diela spolu s určením temiínu pre ich odstránenie.
Objednávateľ môže prevziať Dielo aj s vadami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia
realizácii stavby. V takomto prípade je povinný Zhotoviteľ odstrániť vady v tenníne a za
podmienok, ktoré budú dohodnuté písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a podpísané
obidvomi Zmluvnými stranami, pričom sa má za to, že odstránenie nedostatkov a vád
Zhotoviteľom nemá vply\' na cenu stanovenú touto Zmluvou a počas tejto doby nie je Zhotoviteľ
v omeškaní. Ak Zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatly a vady v dohodnutom termíne, je povinný
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a
deň omeškania s jej odstránením. Ak Zhotoviteľ tieto vady neodstráni, má Objednávateľ právo
odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.
Či. VI
Z odpovednosť za vady

6.1

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej projektovej
dokumentácie. Z odpovedá za to, že Dielo je vyhotovené v súlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Európskeho spoločenstva a Slovenskej
republiky, technických noriem Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky. Zhotoviteľ
zodpovedá za to, že Dielo si zachová vlastnosti dohodnuté v Zmluve počas záručnej doby. Počas
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6.2
6.3

6.4

6.5

6 .6

tejto doby je Zhotoviteľ povinný podľa požiadaviek Objednávateľa bezplatne zaistiť spoluprácu
osôb, ktoré poskytli službu podľa tejto Zmluvy,
Záručná doba na Dielo je v zmysle § 562 ods. 2 písm, c) Obchodného zákonníka 2 roky.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela. Dielo má vady, ak nezodpovedá ustanoveniam uvedeným
v tejto Zmluve, všeobecne záväzných právnych predpisoch Európskeho spoločenstva a
Slovenskej republiky, technických normách Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky.
Zhotoviteľ na základe žiadosti Objednávateľa bezodkladne na vlastné náklady odstráni všetl<y'
vady, nedostatky a chyby v poskytovanej službe, ktoré vznikli porušením jeho zmluvných
povinností a to aj po dobu uvedenú bode 6 . 2 .
Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady Diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich
zistil, najneskôr do 10 kalendárnych dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný do 10 kalendárnych
dní po oznámení vady predložiť Objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade,
ak Objednávateľ s týmto návrhom súhlasí, je Zhotoviteľ povinný vadu Diela odstrániť do 14
kalendárnych dní od oznámenia vady Objednávateľom.
Zhotovitel nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela počas doby podľa bodu 6.2. tejto Zmluvy, ak boli tieto
vady spôsobené porušením alebo nedostatočným plnením povinností zo strany Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ odstráni tieto vady Diela na vlastné náklady.

ČI.
Sankcie
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v Zmluve (ČI. III bod 3.1 ZmluVy,
zmluvne dohodnuté alebo zákonné dôvody predĺženia lehoty^ na dodanie Diela), uhradí
Objednávateľovi zm la v aá pokiiía vo vý'ške 0,05 % z ceny p red m eta Zm luvy (prípadne z ceny
jeho č a sti) za každý začatý deň orrteškania, ak v Zmluve nie je uvedené inak.
V prípade ome.škania Objednávateľa so zaplatením ceny za Dielo (po splnení platobných
podmienok) je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úroky z om eškariia vo výške 0,é)S % z ceny
predm etu Zmluvy (prípadne z ceny jeho č a sti) za každý začatý deň oitieškania.
Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty' oznámi Objednávateľ doručením penalizačnej
faktúry' Zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty' podľa Zmluvy je možné kumulovať. Objednávateľ môže
uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu
na ňu vznikne právo. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotý'ka práva Objednávateľa na zaplatenie
zmluv'nej pokuty,'.
Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a
náhrady škody voči svojim splatným záväzkom Icu Zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné
pokuty', ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.
Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť
Zhotoviteľa nahradiť Objedná\'aíeľovi všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi z dôvodu
nedodržania termínu ukončenia Diela, odstránenia vád a nedorobkov, reklamačných vád
alebo z dôvodov uvedených v iných ustanoveniach Zmluvy',
ČL V III
T r v a a k a zánik .Zmluvy

o.I

8.2

8.3

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to clo času riadneho ukončenia a dodania predm etíj
Z m luvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti
Zmluvných strán.
Zmluva zaniká riadnym splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy, s
výnimkou ustanovení o zodpovednosti za vady. Zmluva zaniká aj dohodou, odstúpením od
Zmluvy, zánikom Zhotoviteľa alebo výpovednou Objednávateľa.
Dohodou môžu Zmluvné sírany ukončiť Zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom dohoda musí mať
písomnú formu a musí v nej byfť uvedený spôsob vysporiadania záväzkov vyplývajúcich zo
Zmluvy.

Strana 5.'S

r

8.4

8.5

8 .6

8.7
8 .8

Z boíoviíeľ je oprávnený písoírioe odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
0 .4 .2
Objednávateľ požaduje tahé vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore splatným i
právnymi predpismi SR alebo ktoré sú napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa
zjavne nevhodné,
8.4.2 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky
vyplý'.'ajúce zo Zmluvy,
8.4.3 Objednávateľ aj napriek predchádzajúcej vy’zve Zhotoviteľa nesplní alebo je opakovane
v omeškaní s plnením záväzkov vyplýv'ajúcich zo Zmluvy,
8.4.4 z iných dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
O bJedsávateP je oprávaený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov, pričom v takom
prípade má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zm luvsá polastu vo \ 7 ik e
Jednorazovo 10% z ceny Diela vrátane DPH dohodnutej v Zmluve, s tým, že toto právo mu
vznikne dňom zániku Zmluvy odstúpením:
8.5.1 Zhotoviteľ je aj napriek predchádzajúcej výzve Objednávateľa nečinný alebo je
opakovane v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo
odmieta poskyhnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými Objednávateľom
a tým znemožňuje riadne plnenie záväzkov Objednávateľa,
8.5.2 Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že nemôže splniť svoje záväzky
vyplývajúce zo Zmluvy,
8.5.3 v prípade porušenia podmienok a podkladov súťaže Zhotoviteľom alebo jeho
Subdodávateľom,
8.5.4 vstupu Zhotoviteľa do likvidácie alebo do krízy, z dôvodu začatia exekučného,
reštrukturalizačného alebo konkurzného konania na Zhotoviteľa,
8.5.5 z iných dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
Objednávateľ je v prípade opakovaného menej závažného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom
povinný písomne upozorniť Zhotoviteľa na nedostatky a požadovať ich odstránenie v primeranej
lehote určenej Objednávateľom. Ak nedôjde k náprave, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od
Zmluvy písomne. V prípade podstatného porušenia Zmluvy, t. j. v prípade ak by bolo dôvodné
predpokladať, že Zhotoviteľ nebude môcť svoj záväzok riadne a včas splniť, napr. bezdôvodné
prerušenie prác, platobná neschopnosť, kríza, likvidácia, vyhlásenie konkurzu na majetok
Zhotoviteľa a pod., je Objednávateľ oprávnený ihneď od Zmluvy odstúpiť a požadovať zaplatenie
vzniknutej škody.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom nasledujúcom po dni, kedy bolo písomné odstúpenie od
Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.
O bjednávateľ je oprávnený písom nou výpoveďou aj bez udania dôvodu ukončiť platnosť
Zmluvy, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na tri raesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď Zhotoviteľovi.
ČI. DC

U síanoveaia o au to rsk eia práve
9.1

9.2

9.3

Zhotoviteľ v zmysle § 65 a nás!, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona (ďalej len „autorský
zákon") udeľuje súhlas na použitie Diela ajeho jednotlivých častí na všetky známe spôsoby použitia
Diela, najmä: na ďalšie spracovanie (úprava, zmena a pod.) alebo spojenie s iným dielom, na
vyhotovenie roznmoženiny Diela, na verejné rozširovanie originálu a rozmnoženiu formou ich
bezodplatného poskytnutia alebo postúpenia orgánom a právnickým alebo fyzickým osobám
zodpovedným, zainteresovaným alebo dotknuíý'in investičnou prípravou a samotnou realizáciou
stavby a jeho poskytnutie ďalším spracovateľom projektovej dokumentácie a porealizačnej
dokumentácie alebo inej ďalšej projektovej dokumentácie, pre potreby prípravy, výstavby,
prevádzkovania, užívania, údržby, opráv, stavebných úprav a zmien, rekonštrukcie, modemizácie
stavby, na verejné vystavenie Diela ajeho jednotlivých častí alebo jeho/ich rozmnoženín alebo iné
uvedenia diela na verejnosti.
Zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ môže Dielo alebo jeho časti (PD) upravovať, meniť alebo
vykonávať iné zásahy do Diela a môže dať prepracovať Dielo alebo jeho časť inej osobe bez
opätovného súhlasu zhotoviteľa.
Zhotoviteľ udeľuje súhlas na použitie Diela a jeho jednotlivých častí pre územný rozsah Slovenskej
republiky a vo vecnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy
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9.4
9.5
9.6

Súhlasy udelené v tomto článku sa vzťahujú aj na použitie rozpracovanej verzie Diela alebo
jednotlivých častí Diela alebo iných dokumentov a výstupov tejto Zmluvy.
Odmena za udelenie licencie podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v cene za vykonanie Diela.
Licencia udelená touto .Zmluvou oprávňuje objednávateľa použiť Dielo, jeho jednotlivé časti, ako
aj rozpracované časti alebo iné dokument)' a výstupy tejto Zmhjvy priamo (svojimi zamestnancami)
alebo prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov).
ČI. X
Osobitné usíasovenla

10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na podnikanie v rozsahu ČI. I Zmluvy.
10.2 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave vykonávania Diela na pravidelných poradách,
ktoré sa budú uskutočňovať na základe dohody Zmluvných strán, no najinenej 2 s počas doby
plnenia predm etu Zmlav;f podľa Čí. I ll, bod 3 J-a .
10.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické inform.ácie nepoužijú pre iné
účely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním Diela, najmä nevyužiť ani
nesprístiipniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné
záležitosti, o ktorých bol počas platnosti Zmluvy informovaný alebo o ktorých sa dozvedel počas
plnenia Zmluvy. Tieto informácie je Zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom
a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie Diela podľa Zmluvy, pričom v plnej
miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude
Zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti Zmluvy,
10.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy', technické normy a podmienky Zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a
dohodami poverených zástupcov Zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých
orgánov.
10.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami
Objednávateľa termínoch vopred ohlásených a poskydnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
10.6 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, všetlcy oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, \ýzvy a iné úkony
v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Pisom nosť” )-- musia byf urobené v písomnej
forme a doručené na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy, v tomto článku
a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto Zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenú za
nasledovny/ch podmienok:
10.6.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej
osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby
na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia
Písomnosti takou osobou;
10.6.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty', a.s, doručením na adresu
strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej
prijímať písomnosti za túto Zmluvnú síranu a podpisom takej osoby na doručenke.
10.6.3 v prípade doručovania elektronickou poštou na e-mailovú adresu Objednávateľa:
osap@bratislava.sk , adresu Zhotoviteľa:
prijatím
potvrdenia druhej Zmluvnej sírany o doručení Písomnosti.
Či. X í
Záverečné ustaaovenla
11.1 Zhotoviteľ je vi:izaný týmto návrhom Zmluvy odo dňa doručenia návrhu Objednávateľovi. Lehota
na prijatie návrhu Zmluvy sa stanovuje podľa teimími udaného v súťažných podmienkach.
11.2 Meniť alebo doplňovať text Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné,
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
Akékoľvek dodatky k Zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
11.3 K návrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10
pracoYsýcfi dní od doručenia návrhu dodatku druhej Zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto
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návrhom viazaná Zmluvná strana, Ictorá ho podala. V prípade, ak sa Zmluvná strana v uvedenej
lehote k návrhu dodatku nevyjadrí, má sa za to, že s ním nesúhlasí.
11.4 Za účelom plnenia predmetu Zmluvy Objednávateľ poskytuje Zhotoviteľovi projelctovú
dokumentáciu pre stavebné povolenie/realizačný projekt vypracovanú 8/2016, R03 2017, ktorá je
majetkom hlavného mesta SR Bratislavy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že zabráni zneužitiu uvedených
podkladov v rozpore s ochranou autorského a vlastníckeho práva.
11.5 N eoddeliteľnou súčasťou Zm luvy sá prílohy:
Príloha č. 1
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie
Príloha č. 2
Ponuka zhotoviteľa
11.6 Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a
ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach.
11.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
11.8 Táto Zmluva je vypracovaná v ityroeh vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a
dve Zhotoviteľ.
11.9 Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich
skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v Zmluve
strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných
podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, Ictorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z
ustanovení Zmluvy. Strany na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

...2..1..:flHr.2{)1S.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Z a Zhotoviteľa;

Z a ObJedHávateľa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ing. arch. Matúš Va|lb, prľmátôťý,

Zverejnené:
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Predpokladaný rozsah projektovej dokumentácie
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Projektová dokumentácia stavby v podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby v papierovej
(printovej) a elektronickej podobe (editovateľnej, formát dwg. alebo iný otvorený formát, pdf.) so
súhlasom na zverejnenie (vo formáte PDF) - v 6-tich vyhotoveniach
Technická správa
Situácie
Výkazy výmer
Rozpočet stavby
Vytyčovacie výkresy
Vzorové priečne rezy
Priečne rezy
Výkresy detailov (obrubnílcy, zahradzovacie stlpilcy, bezbariérové prechody a pod.)
Výlcresy konštrukcie navýšenia cyklochodníka nad koreňovou sústavou topoľa
Výkresy konštrukcií oporných múrikov
Výla'esy trvalého dopravného značenia
Ostatné výkresy, ktoré vyplynú z konkrétneho návrhu technického riešenia pre potreby realizácie
stavby

Obsah projektovej dokumentácie
Cyklotrasa Starohájska, úsek Rusovská cesta - Dolnozemská cesta
1.
2.

3.

SOOl
1.

SO02
1.

2.

SO03
1.

nadviazanie na projelctovú dokumentáciu a na základe konzultácií s objednávateľom;
návrh odvodnenia cyklotrasy v celom úseku, napr. foimou odvodňovacích rigolov (pôvodná
projektová dokumentácia a aj realizácia nerieši odvodnenie - cyklotrasa je vo veľkej časti položená
nižšie ako okolitý terén, čo spôsobí stekanie vody, blata, zeme priamo na cyklotrasu)
návrh nového trvalého dopravného značenia tak, aby bola zaistená
• prednosť cyklistov pred motorovými vozidlami na všetlcých stykových Icríženiach okrem
križovatky Nám. Hraničiarov x Osuského a Starohájska x Kutlíková (t. j. na všetkých
miestach kde cyklotrasa vedúca pozdíž nadradenej /hlavnej/ komunikácie križuje vedľajšiu
/menej dôležitú/ komunikáciu)

Úsek Rusovská cesta - Osuského ulica
zmena projektového riešenia cyklotrasy pri Nám. Hraničiarov č. 10 s podmienkou zachovania
existujúcej vegetácie - stromov, formou:
• vyosenia cyklotrasy k parkovisku
• návrh oporných múrikov pozdĺž stromov

Úsek Osuského ulica - Dudová ulica
zmena trasovania cyklotrasy pri Starohájskej č. 8 z dôvodu zachovania existujúcej vegetácie topoľa tak, aby jeho koreňová sústava nezasahovala do cyklotrasy a nespôsobila j ej narušenie, napr.
terénnou nerovnosťou vo forme konštrukcie, ktorá preklenie a neohrozí koreňovú sústavu topoľa
zabránenie jazdy motorových vozidiel po cyklotrase (z cestnej komunikácie na priľahlú betónovú
plochu pri ubytovni), napr. fonnou stĺpikov

Úsek Dudová ulica - Dolnozemská cesta
komplexný návrh riešenia dopravy (parkovanie, chodci, cyklotrasa, jazdný pruh, mikrokoberec) od
priechodu pre chodcov a cyklistov na križovatke Kutlílcova x Starohájska po napojenie cyklotrasy
na Dolnozemskú cestu s podmienkami:
e pešia a cyklistická trasa segregovaná od motorovej dopravy min. v úseku Kutlíková po
vjazd do areálu BVS
• obojsmerná premávka motorových vozidiel
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•
a

vjazd motorových vozidiel do areálov (BVS, RanČík, a pod.)
zákaz parkovania na chodnílíoch, pokiaľ nebude existovať iná bezpečná a segregovaná
možnosť pohybu
« napojenie pešej a cyklistickej dopravy na existujúcu cyklistickú komunikáciu a chodník pre
peších pozdíž Dolnozemskej cesty
(pôvodný projekt nepočítal s úpravou chodníka na rohu Kutlílcovej a slepej časti Starohájskej, kde
sú umiestnené bezbariérové rampy z 90-tych rokov a ktoré by tvorili výraznú prekážku v pohybe,
ani s rozšírením alebo úpravou chodníka medzi Kutlíkovou a vjazdom do areálu BVS, ani
napojením na existujúcu asfaltovú cestičloi smerom na Dolnozemslcú)__________________________
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Príloha č. 4

Návrh na plnenie kriférií
Názov predm etu zákazky:
5, Aktualizácia projektovej dokumentácie ua stavbu Cyklotrasa Starohájska, úsek Eusovská
eesía - Dolnozemská cesía^*

U chádzač ' skupina dodávateľov
Nvia, s.
Nová S
900 24 Veľkj^ Bieí

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

Por.S.
1.

NAJNIŽŠIA CELKOVÁ CENA V EUR S DPH

NIE

( ÁNO

T echnidíé vlastnosti

Aktualizácia
projektovej
dokumentácie
na
stavbu
Cyklotrasa Starohájska, úsek
Rusovská cesta - Dolnozemská
cesta“

C ena celkom
bez DPH

14 720,00 6

DPH

2 944,00 €

C ena celkom s
D PH

17 664,00 6

Uchádzač uvedie kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na 2 desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

V Bratislave, dňa 29.7.2019

podpis Štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka

