Zmluva o dielo č. 2/2011
Podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
1. Objednávater:
V zastúpené

Zmluvné strany
Mesto Detva
Ing. Jánom Šufliarskym
primátorom mesta
Mestský úrad Detva
Tajovského ul.č. 7
96212 DETVA

sídlo:

Osoba oprávnená na rokovanie
va veciach zmluvy:

Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta
Ing. Peter Jamnický, ved. odd. výstavby a ŽP
Elena Nótová, ref odd. výstavby a ŽP
319805
2021318651
VÚB a.s. Zvolen, pobočka Detva
č.ú.19724-412/0200
045/5455400,045/5456318,045/5456216
elena. notova@detva.sk

va veciach technických
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
kontakt - telefrí, fax:
e-mail:

2. Zhotovitel':
v zastúpení konateřorn:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy:

ARCH-AT s.r.o.,
Ing. arch. Beáta Mikušová
Ing. arch. Beáta Mikušová

vo veciach technických
sídlo:

Ing. Martin Bartoš
Smreková 3378/5,
96001 Zvolen
43954154
2022547065
SK2022547065
Tatrabanka Zvolen
2625192080/1100

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici dňa 22.02.2008, oddiel Sro, číslo
vložky:14373/S
II.

Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je závazek
a) zhotoviteřa, že zabezpečí pre objednávatel'a vykonanie diela podl'a čI. III. tejto zmluvy a odovzdá
ho objednávatel'ovi - projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
"Nájomný bytový dom - 30b.j. Detva - Dolinky"
b) objednávatera,
1. že poskytne zhotoviteřovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu
diela
2. zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia závazku najneskór v posledný deň
lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotovitel'ovi cenu za dielo podřa čI. IV.
tejto zmluvy
III.
Rozsah plnenia
1. Rozsahom plnenia je dielo - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
"Nájomný bytový dom - 30b.j. Detva - Dolinky" v rozsahu:
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby "Nájomný
bytový dom - 30b.j. Detva - Dolinky" v rozsahu podl'a súťažných podkladov

b)

inžinierska činnost' súvisiaca s vydaním stavebného povolenia v rozsahu podřa sút'ažných
podkladov
2. Objednávatel' poskytne zhotovitel'ovi potrebnú súčinnost', najma mu poskytne veci určené na
vykonanie diela, napr. potrebné podkladové písomnosti a oznámi svoje požiadavky ovplyvňujúce
obsah a formu diela. Podkladom na vykonanie časti diela : lokalitný program podřa požiadaviek
objednávateřa, polohopisné a výškopisné zameranie
pozemku, inžiniersko-geologický
prieskum,
list vlastníctva a kópia z katastrálnej mapy
3. Zhotoviter vykoná dielo podřa ods. 1 písmo b), osobne, podřa ods. 1 písmo a) v súčinnosti
s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe.
IV. Cena za dielo
1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Cena za dielo podřa čI. III. ods.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a nepodlieha
všeobecným predpisom zákona č.18/1996 Z.z. o cenách. Pre výpočet odmeny - honoráru bol
orientačným
podkladom .Sadzobnlk
pre navrhovanie
ponukových cien projektových prác
a inžinierskych činností UNIKA 2009, v zmysle ktorého predmet plnenia zmluvy je 14808,- € bez
DPH, s DPH 17769,9 € celkom
Odmena
za zhotovenie časti diela v rozsahu čI. III. ods.1 písmo a) tejto zmluvy činí cel kom
13818,- € bez DPH, t.j. 16581,6 € s DPH .
Odmena za zhotovenie časti diela v rozsahu čI. III. ods.1 písmo b) tejto zmluvy činí celkom 990 €
bez DPH, t.j. 1188 € s DPH
V odmene za dielo sú zahrnuté všetky trovy zhotovitel'a potrebné na vykonanie diela ( výdavky na
materiál, režijné náklady, cena za dielo zhotovitel'ov častí projektovej dokumentácie atď.) .
Súčast'ou odmeny nie je polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, inžiniersko-geologický
prieskum, prípadne iné dokumentácie, štúdie alebo posudky, ktorých spracovanie vyplynie
z rozhodnutí a závazných stanovísk orgánov verejnej správy v procese stavebného konania.
Súčast'ou dohodnutej ceny tiež nie sú správne a iné poplatky súvisiace s vydaním stavebného
povolenia.
.
Čas plnenia závazkov
V.
Zhotovitel' splní vykonat' svoj závazekpredmet zákazky - dielo
a) Podl'a čI. III. ods. 1 písmo a) tejto zmluvy odovzdaním všetkých potrebných písomností
v šiestich vyhotoveniach a 1x na CD nosiči vo formáte .pdf, .doc, alebo .xls do 90 dní od
podpísania a nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo .
b) vykonaním potrebných úkonov do 30 dní od ukončenia projektových prác podřa čI. III. ods.1
písmo b).
Zhotovitel' predmetu plnenia tejto zmluvy nie je oprávnený podat' žiadost' o vydanie stavebného
povolenia a ostatné úkony pred stavebným úradom.
Objednávater splní svoj závazek
a) prevziat' dielo v deň, keď ho objednávater ponúkol na prevzatie, najneskór v posledný deň
lehoty na splnenie závazku zhotoviteřa,
b) zaplatit' odmenu za dielo bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteřa v lehote splatnosti
faktúry; splatnost' faktúry je 14 dní oda dňa jej doručenia objednávateřovi.
Lehoty podřa ods. 1 neplynú po čas, po ktorý je objednávater v omeškaní so splnením svojich
povinností podl'a čI. III. bod 2, resp. po čas, po ktorý zhotovitel' nernóže plnit' svoj závazek pre
neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateřa, alebo z dóvodu tzv. .vyššej moci". Nové
požiadavky objednávatera na koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie častí diela
podřa čI. III. ods.1 písmo a) uplatnené u zhotovitera po 15. dni zhotovovania diela predlžujú lehoty
podřa ods.1 o 15 dní.
Ak koniec lehoty na plnenie podřa ods. 1 pripadne na sobotu, nedeřa alebo sviatok, je posledným
dňom lehoty najbližší ďalší pracovný deň.
Nesplnenie závazku v lehotách podl'a ods. 1 a 2 je omeškaním, okrem prípadov, keď tieto lehoty
neplynú podla ods. 3.
VI.
Platobné podmienky.

1. Odmena za dielo bude zo strany objednávatera uhrádzaná nasledovne:
a) 100% z odmeny podřa čI. IV. ods. 2 , t.j. 13818 € bez DPH, t.j. 16581,6 € s DPH do 14 dní po
odovzdaní predmetu plnenia v rozsahu podřa čI. III ods. 1a) na základe faktúry vystavenej
zhotovitel'om

2.

b) 100 % z dojednanej odmeny podfa čI. IV. ods. 3, t.j. 990- € bez DPH, t.j. 1188,- € s DPH na
základe faktúry vystavenej zhotovitel'om po doručení vyjadrení a stanovísk v zmysle tejto
zmluvy objednávatel'ovi v lehote splatnosti 14 dní
Spracovatef je platcom DPH.
VII.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

1.

2.
3.
4.
5.

Zodpovednosť

strán.

Zhotovitel' zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávatefovi zavineným riadnym nesplnením
svojich závazkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávatel'a.
Objednávatef zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotovitefovi zavineným nesplnením svojich
závazkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla
zhotovitefovi v dósledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávatefa závazné.
Zhotovitef zodpovedá za vady časti diela podfa čI. III ods.1 písmo a, ktoré mala v deň jeho
odovzdania objednávatel'ovi, a po dobu stanovenú (záručnú dobu) bude mať vlastnosti dojednané
v tejto zmluve.
Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela spósobené nevhodnými pokynmi objednávatel'a alebo tretej
osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávatel'a závazné. Zodpovednosť zhotovitel'a za vady diela
zaniká dňom vykonania svojvofných zásah ov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej
objednávatefom proti voli zhotovitefa alebo bez jeho súhlasu.
Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť oda dňa odovzdania projektu objednávatefovi,
Spracovatef nenesie zodpovednosť
projekt, pokiaf v lehote do 2 rokov od vydania stavebného
povolenia zhotovitel' nezaháji stavbu, pričom v tejto lehote dojde k zmenám právnych predpisov a
technických noriem, ktoré rnóžu mať vplyv na správnosť diela.
zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovať povinnosť
bezplatného odstránenia vady, okrem podmienky uvedenej v bode 6. tohto článku
Zhotovitef sa zavazuje odstrániť prípadné vady projektu do 15 od uplatnenia oprávnenej
reklamácie objednávatefa písomnou formou.
Objednávatef zodpovedá zhotovitefovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvofnými
zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou
proti voli zhotovitefa alebo bez jeho súhlasu po
odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dóstojnosť zhotovitefa alebo
jeho vážnosť v spoločnosti.
VIII.
Zmluvné pokuty.
Za omeškanie zmluvných strán s plnením závazkov sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak omeškanie
bolo spósobené
bezdóvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je omeškanie
spósobené práceneschopnosťou v dósledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou udalosťou,
ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotovitel'a, ako aj na strane objednávatefa, napr.:
experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednávatel'a, bez ktorého nemožno
závazek splniť včas, zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí.
Zmluvná pokuta za omeškanie zhotovitefa za nesplnenie termínu podfa zmluvy je 0,05 % z ceny
diela za každý deň omeškania.
Zmluvná pokuta za omeškanie objednávatefa s úhradou faktúry je 0,05 % z fakturovanej ceny za
každý deň omeškania.
Zhotovitel' zaplatí zmluvnú pokutu vo výš ke 25% z ceny diela, ak zhotovitel' odstúpi od zmluvy bez
zavinenia objednávatel'a.
Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.
IX. Spolupósobenie

1.

zmluvných

a podklady objednávatera

Plnenie predmetu bude uskutočnené podl'a podkladov, ktoré budú dohodnuté
rokovaní objednávatel'a a zhotovitel'a

na 1. pracovnom

X. Ostatné ustanovenia
1.
2.
3.

Zhotovitef na 1. vstupnom výrobnom výbore predloží architektonický návrh objektu a návrh
dispozičného riešenie bytov
Zhotovitef bude informovať objednávatefa o stave rozpracovaného projektu na pravidelných
pracovných jednaniach, ktoré bude zhotovitel' organizovať podl'a potreby.
Objednávatel' je oprávnený použiť dielo predmetu tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z
tejto zmluvy

~

- .

.
4. Objednávater je povinný oznámit' zhotoviterovi po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteřa
realizácie diela meno firmy, ktorá bude dielo realizovat' a začiatok zahájenia realizácie stavby.
Objednávater je povinný uzatvorit' so zhotoviteřom diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, zmluvu
o autorskom dozore.
5. Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou, zavazuje
sa dodržiavat' všeobecne závazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
XI. Vlastníctvo.
1.
2.
3.

1.

2.
3.

4.

5.

Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávatera, zhotoviter po upotrebení,
najneskór v deň odovzdania diela vráti objednávateřovi.
Dielo je vlastníctvom zhotoviteřa až do dňa zaplatenia celej ceny diela. Dovtedy objednávater
móže použit' odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteřa.
Odovzdaním diela objednávatel'ovi autorské práva zhotovitel'a v zmysle autorského zákona
ostávajú nedotknuté.
IX.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnost' v nasledujúci
deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke mesta Detva. Zaniká dohodou alebo odstúpením
od zmluvy. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať iba písomnou formou a budú
účinné, len ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie vzájomných
závazkov,
Od tejto zmluvy móže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorých z týchto dóvodov:
a) Zhotovitel' móže odstúpiť od zmluvy, ak:
a1) objednávatel' požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo
sú natolko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohl'adnením nebolo možné úspešne
použiť v leqislatlvnom procese,
a2) objednávatel' oznámi, alebo dá najavo, že nemóže splniť svoje závazky podl'a tejto
zmluvy;
a3) objednávatef ani napriek upozorneniu zhotovitel'a neplní svoje závazky alebo je
opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie závazkov
zhotovitel'a;
b) objednávatel' móže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
b1) zhotoviteř je aj napriek upozorneniu objednávatel'a nečinný, opakovane je v omeškaní
alebo odmieta spoluprácu s expertmi vybranými objednávaterom, a tým znemožňuje
alebo výrazne ohrozuje splnenie závazkov zhotoviteřa,
b2) zhotovitel' nezabezpečuje odborné práce osobami s príslušnou odbornou spósobilosťou
v súlade s predmetom plnenia zmluvy
b3) zhotovitel' oznámi, alebo dá najavo, že nemóže splniť svoje závazky podl'a tejto zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy možno urobiť doručením písomného oznámenia z niektorého dóvodu
podřa odseku 3 druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom
nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci závazek
zhotoviteřa. Závazek objednávatel'a je iba k plneniu, ktoré zhotovitel' uskutočnil najneskór v deň
účinku odstúpenia od zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená
v štyroch písomných vyhotoveniach,
z ktorých dve obdrží
objednávatel' a dve zhotoviteř.

V Detve:
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Ing. arch. Beáta Mikušová
konateř

ARCH-AT

s.r.e.

Smreková '3378/5, ZVOLEN
ID 43954154 It DPH:SI2022S47065

