
Zmluva o dielo

uzatvorená podl'a $ 536 a nasl' obchodné ho zákonní ka

pre 
',Pľ ojektové  

práce MTB okľ uh zľ uč nosti/MTB Skills Paľ k,,

Zmluvné  strany

1.1

1.2.

objednávatel':

Sí dlo:

V zastupení :

lČ o:
DIČ :
bankové  spojenie:

Č ĺ slo ĺ č tu v tvare IBAN:
Web:

osoby opľ ávnené  rokovať

o zmluvných podmienkach:

osoby oprávnené  rokovať
vo veciach technických:
(d'alej len,,objednávatel'ĺ ')

Bľ atislavský samosprávny kraj
Sabinovská l6, Po BoX 106, 820 05 Bratislava 25

Mgr' Juľ aj Dľ oba, MBA,MA
36063606

sK202l6083ó9
Š tátna pokladnica

sK92 8180 0000 0070 00487455
www. bratislavskykraj. sk
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JUDľ ' Matuš  Š aray

Ing. Ladislav Mezei

Zhotovitel':  A3A s.r.o.

Sí dlo Hradné  ú dolie 9A, 8 l 1 0l Bratislava
V zastú pení :  Ing.aľ ch. Peter Kruč ay, konatel'
Bankové  spojenie:  Tatra banka a.s. Bratislava
Č ĺ slo ĺ etu v tvare IBAN: sK24 1 10o 0000 0026 2125 2218
lČ o: 3 5755466
DIČ : 2020220807
lČ  opH: sK20202208O7
Zapisaný: v obchodnom registri okĺ esné ho sú du Bratislava I , vloŽka č . l8l12lB, oddiel:  Sľ o
osoby opľ ávnené  rokovať
o zmluvných podmienkach: Ing.aľ ch. Peter Kľ uč ay alebo Ing. Ľuboš  Agnet (samostatné  konanie)
osoby opľ ávnené  rokovať

vo veciach technických: Ing.arch. Peter Kruč ay alebo Ing. Ľuboš  Agnet (samostatné  konanie)
(ďalej len ,,zhotovitel"'a spolu s objednávatel'om ,ozmluvné  stľ any..)

Č Hnok I .

Preambula

Zmluvné  strany uzatvárajú  tú to zmluvu ako qýsledok verejné ho obstarávania zákazky s ní zkou
hodnotou podl'a $ ll7 zákona č ' 34312015 Z. z. o veľ ejnom obstaľ ávaní  (ďalej len ,,zákon").

Zmluvné  strany pľ istupujú  k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá sú č asne obsahuje aj atribú ty v zmysle
zákona č . 185/2015 Z. z. Autorský zákon.

č t.I l

Predmet zmluvy

Pľ edmetom zákazky sú  v'ýkony pozostávajú ce z /  zo

vymedzenia záberuú zemia, v ktorom sa bude zámer Bike Parku MTB okľ uhu zruč nosti/MTB Skills
Parku realizovať ;

2.1
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2.3.

. vypľ acovania a dodania projektovej dokumentácie pre ú č ely stavebné ho konania resp' ohlásenia stavby

a pre ú č ely pouŽitia pre tender.

. rrypru.ouania a dodania rea| izač nej projektovej dokumentácie'

o výkonov inŽinieľ skej č innosti sú visiacej s povolení m a ľ ealizáciou stavebných č inností , ako sú č innosti

smeľ ujú ce k povoleňiu rea1izácie stavebných pľ ác a povoleniu už í vania stavby, pre investič ný pľ ojekt:

,,MTB okruh zruč nosti,/MTB Skills Park", ktoýbude realizovaný v tokalite Modra Piesok, Zochova

chata' LV č .s',ll3,parc. č í slo:  8l22ll v sú lade so š pecifikáciou pľ e ľ ozsah poskytovaných služ ieb a

zadiwacimipodmienkami pre projektové  práce uvedenými v prí lohe č . 2 k zmluve'

o ýkonu autoľ ské ho dozoru po dobu realizácie stavby,

o sú č innosti pri realizácri veľ ejné ho obstarávania na zhotovitel'a stavby'

Pokiaľ  táto zmluva ďalej pojednáva o akýchkoľ vek ýkonoch a povinnostiach zmluvných s1rí n,másaza

to, Že t ieto vykony a poú nnostĺ  sa viaž u qýluč ne k pľ edmetu zmluvy. V prí pade, ak by ýkony, alebo

povinnosti nemali pľ iamo sú visieť  so staveĹnými objektami alebo s pozemkami, na ktoých sa objekty

nachádzají l, resp. priľ ahlými pozemkami, musí  táto skutoč nosť  vyplývať  priamo z obsahu osobitné ho

pí somné ho dojednania zmluvných strán'

Predmet zmluvy bude č lenený na jednotlivé  ýkonové  fázy, v rozsahu podľ a bodov 2'4' aŽ 2' l0' tohto

č lánku,ktoľ é sabudú ľ ealizovať podľ apokynovobjednávateľ a.

Pľ ojekt pľ e stavebné  povolenie resp. ohlásenie stavby/ďalej len PSP/

Podklady

- vstupné  podklady - LV, sní mka z Í fiapy)polohopisné  -výš kopisné  zameranie { lzemia, doklad

o právnom vzť ahuk pozemku, vizua| izácia

- polqmy obj ednávateľ  a pr ed zač atim pr ác,

Rozsah dokumentácie a výkonov

- v ľ ozsahu podľ a stavebné ho zákona a $9 vyhláš ky MŽP SR č .45312000 Z-z.,

- podľ a prí lohy č .3 LrNIKA 20l8,

- ýkesová a textová č asť  v zmysl e zákoĺ a č ' 50119'76 Zb. o uzemnom plánovaní  a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v zĺ en]neskoľ sĺ ch predpisov a podl'a vyhtáš ky č . ] ľ y'rŽP SR č ' 45312000 Z' z'' ktoľ ou sa

vykonávajú  niektoré  ustanovenia stavebné ho zákona,

- podrobni. polož kovy ýkaz ýmer s cenamĹ vhodný pre verejnú  sú ť až '

- pľ edpokladaný č asorný harmono gram výstavby,

2.4.

2.4.1

t.

2.4.2

2.4.3 Prerokovanie a schválenie

- s objednávateľ om poč as av závereprác,

- zabezpeč enie oveľ enia spľ acovanej PD stavebným ú radom'

2.5. Stavebné  povolenie /d'alej len SP/  - Inž inieľ ska č innost' ltľ rcmné  ľ ozhodnutie, stav' povolenie

resp.ohlásenie stavby/

2.5.1 Podklady

- projekt pre stavebné  povolenie schválený objednávatel'om,

2.5.2 Rozsah dokumentácie a výkonov

- zabezpeé enie pľ eľ okovania PSP poč as projektoých prác'

- prerokovanie PSP s dotknutými orgánmi š tátnej správy'

- prerokovanie PSP a ďalš í mi dotknut'ými subjektami,

- vypracovanie a podanie Žiadosti o vydanie stavebné ho povolenia' prí padne iných potrebných povolení '

' zabezpeč eĺ ie právoplatnosti vš etkých povolení '
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2.6.

2.6.1

Autoľ ský dozoľ  / d'alej len ÁD/  ĺ a záHade pokynu po ýbere dodávatel'a

Podklady

F

- právoplatné  SP,
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní ,
- projekt spľ acovaný zhotoviteľ om,
- zhotoviteľ om odsú hlasen á ýrobná dokumentácia stavebných dodávateľ ov

2.6'2 Rozsahýkonov

- podl'a pľ ĺ lohy č . 4 UNIKA 2018

2'6.3 Výkony AD budú  zabezpeč ované  po'ĺ 'ýbere dodávatel'a osobami, ktoľ é  uľ č ĺ  zhotovitel',
a to najmä  zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých
profesií .

2.6.4 I ] č asť  zhotovitel'a na kontľ olných dňoch stavby bude pľ iebež ná ako sú č asť  v,ýkonov AD, v
termí noch uľ č ených objednávatel'om v ľ ozsahu cca lx $iž denne.

2.6.5 Zhotoviteľ  je povinný nazápisy v stavebnom denní ku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať  lehote
do 3 pracovných dní  odo dňa vykonania zápisu zo stľ any objednávateľ a technické ho dozoľ u investoľ a, alebo
zhotovitel'a stavby.

2.6.6 objednávatel' je ľ ormako povinný v lehote do 3 pracovných dní  poskytnú ť  odbomé  stanovisko, o ktoré
poŽiada zhotovitel'v sú vislosti s ýkonom AD,

2'6.7 Sú č asť ou výkonov AD nie sú :

- ýkony technické ho dozoru investora,
- spľ acovávanie kontľ olných ľ ozpoč tov' kontľ ola č erpania nákladov na stavebnú  rea\ izáciu a závereč ne

zostavovanie nákladov,
- č innosť  zodpovedné ho geodeta stavby,
- prebeľ anie stavebných a technologických dodávok.

2.7. Pľ ojekt skutoč né ho vyhotovenia stavby /d'alej len PSV/

2.7.1. Podklady

- projekt stavby overený v stavebnom konaní ,
- dokladypovoľ ujú ce odchýlky od schválené ho RP,
- projekty skutoč né ho vyhotovenia stavby potvrdenýprojektantom
- stavebný denní k.

2.7 '2. Rozsah dokumentácie a výkonov

sumarizácia podkladov,

kompletizácia dokumentácie,

overenie dokumentácie pľ ojektantom,

vyhotovenie PSV,
zabezpeč enie a Vypracovanie geodetické ho zamerunia a inej sú visiacej dokumentácie aich zaevidovanie
do digitálnych máp a katastra nehnutelhostĺ .

2.8. Kolaudácia stavby/d'alej len KS/  - inž inieľ ska č innosť

2.8. l. Podklady zabezpeč ené  zhotoviteľ om

- stavebné  povolenie,
- projekt stavby overený v stavebnom konaní ,
- dokumentácia skutoč né ho vyhotovenia stavby podl'a pľ í lohy č . 8 UNIKA 20l8

2.8.2 Rozsah ýkonov

\
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_ prí prava podkladov projektanta pľ e kolaudáciu stavby,

- zabezpeč enie podkladov pre kompletizáciĺ l projektu skutoč né ho vyhotovenia stavby,
_ ú č asť  na kolaudácii stavy,

_ vydanieľ ozhodnutia,právoplabrosť rozhodnutia.

2.9. Technicko-ekonomické  hodnotenie dokonč enej stavby a manuáI  už í vania aľ eálu MTB okľ uhu
zľ uč nosti/  MTB Skills paľ ku

2.9.1 PodkladY

_ ceny zĺ ealizovaných stavebných prácpodľ a schválené ho rozpoč tu,

- projekt skutoč né ho vyhotovenia sĺ avby,

- popis technické ho ľ ieš enia objekm azozrramzariadeni a technológií .

2.9.2 Rozsahýkonov a dokumentácie

ľ

2.10.

2.10.1

2.10.2.

spracovanie dokumentácie dokonč enej stavby primerane podľ a ustanovení  zákona č . 25411998 Z. z. o

verejných pľ ácach a podľ a lryhláš ky č . 83/2008 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach,
manuál už ivania prvkov areálu,

pravidlá už ivaĺ ia prvkov (pre stavebnú  č asť ),

pravidlá technických prehliadok,

pravidlá í drž by a opráv prvkov(pre stavebnú  č asť ).
prí prava podkladov projektanta pre faciliť y manaž é ra, ktoý bude zodpovedný za kva| itu už ivania
a ú dľ ž bu prvkov zóny.

Sú č innosto pri ľ ealizácii veľ ejné ho obstaľ ávania na zhotoviteloa stavby

Rozsah sú č innosti v š trádiu prí pravy sú ť až ných podkladov

stanovenie aktuálnej ceny stavby

Rozsah sú č innosti v lehote na predkladanie ponú k

poslcytĺ rutie sú č innosti pri vysvetľ ovaní  PD aýkanl uýmer
oprava zistených chýb v PD a ýkaze výĺ neľ
ú č asť  na obhliadke predmetu zákazl< y v termí ne urč enom objednávateľ om v rámci zadávaruapostupu
verejné ho obstarávania

sú č irmosť  musí  bý poskyĺ ruĺ á v pľ imeraných lehotách urč ených objednávateľ om

č lánok I I I .

č as ptnenia

Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé  výkonové  fázy, uvedené  v č l. I I  tejto zmluvy, sa áotoviteľ
zavázlje dodať  v sú lade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve' jej prí lohách, pokynmi a finanč nými
mož nosť ami objednávateľ a, a to v nasledujú cich lehotach odo dňa nadobudnutia ú č innosti tejto zmluvy'

Pľ ojekt pľ e stavebné  povolenie ľ esp. ohlásenie stavby/d'alej len PsP/
/  _ pľ ojektová č iĺ ľ rosť

Zač iatokprác po nadobudnutí  ú č iĺ ľ rosti zm7uvy o dielo
Ukonč enie pľ ác do 4 týž dňov od nadobudnutia ú č iĺ ľ rosti zmlur,y o dielo a

vydania rozhodnutia okresné ho ú radu Pezinok oddelenia
starostlivosti o ž ivotĺ é  prostredie o neposudzovaní  vplyvov
predmetné ho zámerv la ž ivotné  prostredie v zmysle zž k. č .

2412006 Z.z.

Stavebné  povolenie ľ esp. ohlásenie stavby /d'alej len SP/  - Inž inieľ ska č innost'

Zač iatokprác po ukonč ení  PSP
Ukonč enie prác do 12 tyž ďÍ lov od podania ž iadosti

3.1

7)
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3.4

3.5

3.6

3.7

Autoľ ský dozor / d'alej len AD/

Zač iatokprác od tetmí nu zač atia qýstavby

Ukonč enie pľ ác do termí nu zač atia pľ eberacieho konania zhotovenej stavby

Projekt skutoč né ho vyhotovenia stavby /Psv/  - pľ ojektová č innosť

Zač iatokpľ ác od termí nu zač atia výstavby

Ukonč enie prác do tetmí nu zač atia pľ ebeľ acieho konania zhotovenej stavby

Kolaudácia stavby / d'alej len KS - inž inieľ ska č innosť

Zač iatokprác odzač atiapľ eberacieho konania zhotovenej

stavbY

Ukonč enie pľ ác do nadobudnutia právoplatnosti kolaudač né ho

rozhodnutia resp. ľ ozhodnutia o už í vaní  stavby

Technicko-ekonomické  hodnotenie dokonč enej stavby /TEH/

Zač iatokprác odzač atiapreberacieho konania zhotovenej

stavby

Ukonč enie pľ ác do nadobudnutia pľ ávoplatnosti kolaudač né ho ľ ozhodnutia

,.

I

ľ

3'8. Sú č innost'pri ľ ealizácii veľ ejné ho obstaľ ávania na zhotovitel'a stavby

Poskýnú ť  sú č innosť  bezodkladne po vyzvanĺ  verejným obstaľ ávateľ om, a to buď pí somne, e-mailom

alebo telefonicky podľ a potľ ieb objednávatel'a.

3 .9 . Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovné ho pokoja, je posledným dňom lehoty najbliž š ĺ  nasledujú ci

pracovný deň'

3.10. Pľ edmet zmluvy, ľ esp. jeho č asť  podl'a č l. I I  tejto zmluvy, sa povaŽuje za splnený protokoláľ nym

pr ev zatim predmetu zmluvy, resp. j  eho č asti obj ednávateľ om.

3.ll. Ak vzniknú  poč as plnenia predmetu zmluvy podl'a č l. I I  tejto zmluvy prekáž ky, ktoľ é  zmluvne Sffany

nemôž u ovplyvniť , a ktoré  bľ ánia dodľ Žať  dohodnuté  teľ mí ny, pľ edlž uje sa č as plnenia o dobu trvania

týchto prekáž ok (napr. v prí pade, ak pľ i preľ okovávaní  alebo schvaľ ovaní  dokumentácie vzniknú

pľ ekáŽky z dôvodu uplatňovania kompetencií  tretí ch stľ án, najmä  zo strany schvaľ ujú cich oľ gánov,

nebude sa pľ edĺ Ženie lehoty pre dodanie predmetu zmluly považ ovať  za omeš kanie.)

3.l2. Teľ mí n zhotovenia sa pľ edĺ ž i v pľ í pade, ak zhotoviteľ  nemôŽe pokľ ač ovať  v zhotovovaní  diela v dôsledku

toho, Že mu objednávateľ  nedal pí somný pokyn na zač atie plnenia ďalš ej vykonovej fázy po odsú hlasení

aprevzatipredchádzajilcej ýkonovej fázy,l< toľ é  sú  označ ené  ako pľ ojektová č innosť . V takomto prí pade

je zhotoviteľ  povinný bezodkladne pí somne upozomiť  objednávatel'a na pĺ ekáŽku, pre ktoru nie je

schopný pokĺ ač ovať  v áotovovaní  diela a dohodnú ť  primeľ aný spôsob jej odstľ ánenia. Pľ e vylú č enie

pochybností , na kaŽdej rnýkonovej fáze,ktoráje omač ená ako projektová č innosť ,je zhotoviteľ  oprávnený

a povinný zač ať  pracovať  aŽ na základe pí somné ho pokynu resp. e - mailom doruč ené ho pokynu

objednávatel'a.

3.13. Ak vzniknú  poč as spľ acovania diela prekáŽky, ktoľ é  zmluvné  strany nemôŽu ovplyvniť , ktoľ é  nemohli

pľ edví dať  v č ase vzniku závä z} o,s', a ktoré  bľ ánia dodrž ať  dohodnuté  termĺ ny, predlŽuje sa č as plnenia o

dobu tľ vania týchto pľ ekáž ok. o vzriku takýchto pľ ekáŽok je nimi dotknutá zmluvná strana bezodkladne

druhú  zmluvnú  stľ anu (najneskôľ  do 24 hodí n od ich vzniku) pľ eukázateľ ným spôsobom (pí somne, e-

mailom a pod.) informovať  a ich vznik vhodným spôsobom preukázať  , inak sa na ne nemôŽe odvolávať .
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Clánok IV.

Podklady

4.1. Podklady dodané  objednávateľ om pred podpisom zmluvy:

a. náwh zmluvy o dielo

b. zadávací e podmienky (Pľ í loha č . 2 zmluvy)

c. kópia zkatastrá| nej mapy,

d. výpis z listu vlastní ctva,

e. doklad o pľ árrnom vzť ahu k pozemku

f' vizllalizácia okruhu zruč nosti

Clánok V

Cena diela

5.1' Cena za vyhotovenie a zabezpeč enie č inností , ktoré  sú  pľ edmetom tejto zmluvy je urč ená dohodou

zmluvných stľ iĺ n podľ a $ 3 a $ 6 zákona NR sR č . 18/ l996 Z. z. o cenách a vyhláš ky MF SR č . 87 / 1996 Z'
z. v znení  neskoľ š í ch predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena za výkonové  fázy.

5'2. Celková cena za vyhotovenie diela podloa pľ edmetu zmluvy je:

Cena bez DPH 13 900,00 EUR

DPH20% 2 780,00 ELIR

Cena spolu s DPH 16 680,00 EUR

v č lenení  podľ a bodov 5'3 až  5.9, v zmysle výkonoých fáz podľ a č l' il.

5.3. Pľ ojekt pľ e stavebné  povolenie - pľ ojektová č innosť

Cena bez DPH

DPH20%

8 640,00 EUR

I  728,00 EUR

Cena spolu s DPH

5.4. Stavebné  povolenie _ inŽinierska č innosť

Cena bez DPH

DPH20%

l0 368,00 EUR

I  700,00 EUR

340,00 EUR

Cena spolu s DPH

5'5' Autoľ ský dozoľ
Cena bez DPH

DPH20%

2 040,00 EUR

432,00 EUR

86,40 ELIR

6

Cena spolu s DPH 518,40 EUR
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5.6' Projekt skutoč né ho vyhotovenia stavby - projektová č innosť

Cena bez DPH

DPH20%

I  200,00 EUR

240,00 EI ]R

Cena spolu s DPH I  440,00 EUR

5.7. Kolaudácia stavby - inž inierska č innosť
Cena bez DPH I  000,00 EUR

200,00 EURDPH 20%

Cena spolu s DPH I  200,00 EUR

5.8. Technicko-ekonomické  vyhodnotenie stavby - projektová č innosť

Cena bez DPH 640,00 EUR

DPH20%  128,00 EuR

Cena spolu s DPH 768,00 EUR

5.9 Sú č innosť  pľ i ľ ealizácii veľ ejné ho obstarávania na zhotovitel'a stavby

Cena bez DPH

DPH20%

288,00 EUR

57,60 EI .JR

Cena spolu s DPH 345,60 EUR

5'10' V cene diela je poč et vyhotovení  pľ ojektovej dokumentácie pre stupeň Stavebné  povolenie v6tich
vyhotoveniach (print) a v 3 vyhotoveniach elektronicky. Pľ e stupeň Projekt skutoč né ho vyhotovenia stavby
dodať  vmnoŽstve 2 vyhotovenia pre potľ eby objednávateľ a a3 vyhotovenia projektu velektronickej
podobe na CD' Pľ e stupeň Technicko-ekonomické  vyhodnotenie stavby dodať  vmno Žstve 2vyhotovenia
pľ e potreby objednávatel'a a 2 vyhotovenia projektu v elektronickej podobe na CD.

5 ' 1 1 ' Uvedené  ceny zahľ ňajú  aj odmeny za ud,elené licencie za dieloa j  eho č asti v zmysle prí lohy č . 3 , ako aj za
prí padné  udelenie sublicencií  a sprí stupnenie diela alebo jeho č astí  tretí m osobám. Cena zahÍ ňa aj zmé ny,
alebo doplnky, ktoľ é  budú  pož adované  v pľ iebehu schvaľ ovacieho pľ ocesu z dôvodu vád diela spôsobených
nereš pektovaní m právnych noriem, pľ edpisov, techniclcých noriem a dohôd vyplývajú cichztejto zm1uvy.

5'l2' Zmena ceny za dielo je moŽnä len pri dodrž anipodmienok v zmysle zákona č .343/2015 Z. z' overejnom
obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zĺ lkonov v zneniné skorš í ch predpisov.

7

Mgr



l,
I

I

I

I

i
I

,
t

I
I

I

ĺ

ť

t
t
l

l

: ,

i
j

i:
!

!

i
j

.;

i,

ľ .
t-

1
6

I

Č lánok VI .

Platobné  podmienky

d1^ ^ + ^ ýitel, oo ukonč ení  č inností , ktoľ é  sú  pľ ednetom tejto zmluvy podľ a č l. I I  vystaví  objednávatel'ovi

6.1'' 
?;; ; ; ;^  odovzdaný predmet plnenia uvedený vč l. I I . bodoch 2.4. aŽ 2.10 tejto zmluvy, pľ ič orn

ĺ uuľ lr, a"ĺ uprebelrne v dvoch fázach'

r 'l 1 Pĺ vá faktwabude vystavená za plnenie predmetu zmluvy podl'a bodu 2.4 a2.5, po odovzdaní  projektovej

"''''' jo* -entácie a vydaĺ i právoplatných povolení '

ĺ  .l ,l .Druhá faktú ra bude vystave tá za p| neĺ ie predmetu zmluvy podľ a bodu 2.6 -2'I0', po kolaudácii diela

vydaní  pľ ávoplatné ho kolaudač né ho ľ oz} odnutia'

6.2. Prí lohou faktú ry musí  byť  obidvoma anluvnými stranatni podpí saný pľ otokol zodovzdaĺ ia aprevzatia
v'L' 

prĺ rlusn.i uýkonovej fázy alebojej č asti, inak postupuje objednávatel' primeľ ane podl'a bodu 6.4. tejto

zmluvY'

6.3. objednávateľ  sa zavä zuje zaplatiť  ceny podl'a ods. 5.3 aŽ 5.lO na zák| ade faktuľ  zhotoviteľ a, na základe

záiereč lých pľ otokolov z odovzdaĺ ia a prevzatia pľ í sluš nej č asti pľ edmetu zmluly pľ i zohl'adnení

ustanovenia o zádrŽnomza pľ ojektovu č innosť  v č l. IX bod' 9'13. tejto zmluvy'

6'4. Zhotoviteľ orn vystavené  faktú ry, ako doklady o dodaní  služ by, musia byť  vyhotoverré  v sú lade s

ustanovení m $ 7|  a $ 75 zákonač .222l2OO4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty vplatnom zneni-Y prí pade,

ž efaktiľ anezodpovedá vo vecnej a fonnálnej stľ ánke, objednávatel'má pľ ávo vľ átiť ju v lehote splatnosti

zhotoviteľ ovi na Zlnenu a doplnenie s tým, Že k uvedené mu dňu pľ estane plynú ť  lehota splatnosti pôvodnej

faktury aĺ ová| ehotazač neplynú ť  odo dňa doľ uč enia opľ avenej' resp. doplnenej faktury objednávatel'ovi'

6.5. Fakturácia ýkonov za projekt skutoč né ho vyhotovenia stavby podl'a bodu 5.6 a Kolaudácia stavby podl'a

bodu 5.7, bude realizovaná po nadobudnutí  pľ ávoplatnosti kolaudač né ho ľ ozhodnutia.

6.6. Splatnosť  vš etkých faktú ľ  je do 30 dní  odo dňa doľ uč enia faktú ry objednávatel'ovi. Peňaž ný závä zok

objednávateľ aje splnený pripĺ saní rn fakturovanej č iastky na ú č et zhotovitel'a.

6.7. objednávatel' lykoná ú hĺ adu faktú ry bezhotovostne, a to bankovým prevodným prí kazom. V prí pade, ak

nastane omeš kanie platby pre dôvody na strane Š tatnej pokladnice, nie je objednávateľ  po tú to dobu

v omeš kaní  so zaplatení m fakturovanej sumy' V tomto pľ í pade sa faktú ra povaŽuje za uhĺ adenú  dňom

odpí sania fakturovanej sumy z objednávatel'ovho ú č tu'

Č lánok VI I .

Sú č innosť  zmluvných stľ án

'7.I . Znluvné  sÍ any sa zavä zujú  pľ i p| není  pľ edmetu tejto zrnluvy spolupľ acovať  a poskýovať  druhej stľ ane

potrebné  infoľ mácie a podklady týkajú ce sa pľ edmetu zmluvy, ako aj sú č innosť  poŽadovanú  ktoroukol'vek

druhou stranou.

7.2. KaŽdá zrnluvná stľ ana je opľ ávnená odmietnuť  poŽadovanú  sú č innosť  len v pľ í pade, ak táto nesú visí  s

plnení m podľ a tejto zmluvy, alebo ak je s pľ ihliadnutí m na vš etky okolĺ osti nespľ avodlivé  pož adovať  od

zmluvnej stľ any také to plnenie, najmä  v pľ í pade, ak by poskytnutie takejto sú č innosť  zmluvnú  stľ anu výľ azne

finanč ne, č i inak zať aŽ1\o a jezrejme,ŽepoŽadovanie takejto sú č innosti sa v č ase uzavretia tejto zmluvy

nemohlo predpokladať  a pľ i tom nevznikla Žiadna objektí vna skutoč nosť  oproti momentu podpisu tejto

zmluvy, ktoľ á by poŽadovanie takejto sú č innosti opodstatnila.

7.3' objednávatel'jeoprávnenýpokynmi usmerňovať realizáciuýkonoqýchfázaplneniepovinností zhotovitel'a
v zmysle zmluvy, pľ ič om také  pokyny objednávateľ a nesmú  í sť  nad rámec zmluly, doplňať  ju, ani ju meniť .

V pľ í pade ak zhotoviteľ  o to objednávateľ apož iada, objednávatel'je povinný vyhotoviť  pokyn podľ a tohto

bodu pí somne a doľ uč iť  ho zhotovitel'ovi. Pokyny objednávateľ a v zmysle tohto bodu a vyhotovené  v sú lade

s týmto bodom sú  pre zhotovitel'a závázĺ é .

8
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7.4. Zhotovite| ' sa zavä zuje bez zbytoč né ho odkladu pí somne upozorniť  objednávatel'a naprí padnú  nevhodnú
povahu jeho pokyrov alebo vecÍ  prevzať ých zhotoviteľ om od objednávatel'a na ú č ely plnenia predmetu
zm7vvy, ak taku nevhodnosť  zhotovitel' zistil, aĺ ebo mohol zistiť  pri vynalož ení  odĹoľ nej staľ ostlivosti
potľ ebnej na ľ ealizáciu pľ edmetu zmluvy. Zhotovitel', ak poľ uš í  svoju povinnosť  v zmysle tohto bodu,
zodpovedá zavady diela spôsobené  pouŽití m nevhodných vecí  objednáváteľ a alebo nevhodných pokynov
objednávatel'a. Ustanovenia $ 551 obchodné ho zákonní ka sa pouŽijú  pľ imeľ ane'

7.5. Dorozumievanie a vysvetl'ovanie medzi objednávatel'om a zhotoviteľ om sa bude uskutoč ňovať  v slovenskom
jazyku spôsobom, ktoý zaIuč í  trvalé  zach1rtenie obsahu pí somností . Zmluvné  strany sa dohodli, ž e pí somná
koreš pondencia bude posielaná na adresy uvedené  v záI iavi tejto zmluvy a v prí pade ich zmeny je poviĺ ľ rá
tá zmluvná strana, u ktorej znena nastala o tom pí somne dľ uhú  zmluvnú  stľ anu bez zbytoč né ho odkladu
informovať . V pľ í pade ahýchkoľ vek nejasností , nepľ evzatia pí somností  č i pochybností  pri doruč ovaní
pĺ somností  bude za deň doruč eniapovaž ovaný tretĺ  pľ acovný deň nasledujú ci po dni, kedy bola pí somnosť ,
preukázateľ ne odoslaná na adľ esu zmluvnej stľ any uvedenu v záhlavi tejto;mluvy' resp. na inú  adresu
pĺ somne oznátnenú  druhej zmluvnej strane. Bež ná komunikácia medzi zmluvnými stľ anami môž e byť
realizov aná prostľ ední ctvom elektronickej poš ty.

7.6. Pri zistení  rozdielov medzi obsahom infoľ mácie alebo Žiadosti doľ uč enej elektronickou formou bude
rozhodujú ci obsah pí somnosti doľ uč enej poš tovou zásielkou.

7.7. objedĺ ávatel'sa zavä zuje poskytnú ť  tľ valú  sú č innosť  najmä  v etapách spľ acovávania projektov - a to najmä
pľ ipomienkovať  a odsú hlasovať  rozpracovanú  projektovú  dokumentáciu v ľ ež ime' na ktorom sa zmluvné
strany dohodnú  pľ ed zač atí m pľ ojektoých prác na kaž dej ýkonovej fáze. Toto spolupôsobenie poskytne
objednávatel' zhotoviteľ ovi minimálne v ľ ozsahu:

i. výľ obných výborov, ktoľ é  budú  objednávateľ ovi oznámené  pĺ somne vopľ ed najneskôľ  5 pľ acovných
dní ,

ii' opeľ atí vnych ľ okovaní , v nevyhnutnom ľ ozsahu, ktoľ é  budú  objednávateľ ovi oznámené  telefonicky
vopred minimálne 3 pracovné  dni,

7.8. osobitnú  lehotu dohodnú  zmluvné  strany v prí pade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoľ é  nemôž e objednávateľ
zaobstarať  vlastnými silami.

7.9. Zhotoviteľ  zvoláv priebehu plnenia akfuálnej výkonovej fázy minimálne 3 ýľ obné  výbory, a to, vstupný
uýľ obný r"ýboľ , qýrobný ýbor v 60 % o ľ ozpľ acovanosti a závereč né  preľ okovanie, któľ é  sa budú  konať  v
mieste podl'a dohody s objednávatel'om, prí padne aj v sí dle zhotoviteľ a. Záznamzýrobných v5Í boľ ov
vyhotoví  zhotoviteľ . Záznam bude podpí saný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán.

7 'lo' Úč astní krni pľ acovných porád budú  najmä , Zhotoviteľ  a ní m poveľ enĺ  zodpovední  projektanti a zástupcovia
objednávatel'a, kompetentní  rozhodovať  na mieste vo veciach aľ chitektonických, a pod' sptným právom
pripomienkovať  a definití vne odsú hlasovať  navľ hované  rieš enia pľ iamo na mieste.

7'1l' Pľ i plnení  jednotlirných č asti pľ edmetu zmluvy bude zhotoviteľ  poskýovať  objednávatel,ovi pľ avidelné
pí somné  informácie o stave plnenia prí sluš nej č asti predmetu zmluvy maximálne v l4_dňoých intervaloch.
Lehota prrných 14 kalendáľ nych dní  zač ne plynú ť  dňom nadobudnutia ú č innosti tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa zavä zují l, ž e odpoved' (najmä , nie vš ak rnýluč ne kladné  alebo zápoľ né  stanovisko, pokyn a iné )
na doľ uč enú  pí somnosť  oznámiadruhej strane do 4 dní  od jej pľ evzatia.

7 'l2' Zhotovitel' zvolávŽdy na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovné ho pokoja tak na pľ vrý pľ acovný
deň po poslednom dni pľ acovné ho pokoja) pľ ed uplynutí m lehoty na plnenie prí sluš nej ýkonovej flí zy
pľ edmetu zmluvy závereč né  prerokovanie pred ľ ozmnož ení m pľ ác plnenie prí siuš nej výkonovej fázy, 1a
k'toľ om poskytĺ re objednávateľ ovi podrobnú  informáciu o stave jej plnenia aptipiavy, vš etky gľ afické
a textové  qŕ Stupy v takej forme, aby objednávateľ  zĺ skal ucelený obraz o foime u spôsobe adJustácie
prí sluš nej č asti pľ edmefu zmluvy.

7'l3' objednávatel'nie je oprávnený odmietnuť  schváliť  qýsledok jednotlirných fáz qýkonu diela podl,a tejto
zmluvy v prí pade, ak uýsledok č innosti zhotoviteľ a zodpovedá pravnym a techniclc,ým noľ mám platným na
ú zemí  SR, pož iadavkám objednávateľ a prezentovaným v pí somnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prĺ pade,
ak v rozpore s týmto ustanovení m odmietne objednávateŕ  schvĺ liť  vysledok jednotliých ýkonoých fáz
podl'a č l' I I  tejto zmluvy, povaŽujú  sa takto ukonč ené  vykony zariadneschválené . osobitneje objednávatel,
oprávnený odmietnuť  schváliť  ýsledok fázy qýkonu dieia podl'a bodu2.4' tejto zmluvy vprí pade, ak
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prí sluš ná výkonová fáza blde v ľ ozpoľ e so závä zĺ ým pokynom objednávatel'a podľ a bodu 7.4. tejto

zmlur'Y.

7.l4. Zápis o odovzdaní  a prevzatí  (pľ ebeľ ací  protokol) objednávatel' potvrdí  po kontrole diela (kvalita,

kompletnosť  odovzdávané ho projektu' sú lad s pokynmi objednávatel'a) najneskôľ  do 5 pľ acovných dní  od

doruč enia projektu, ľ esp. podkladov, tvoriacich pľ í sluš nú  ucelenú  č asť  plnenia predmetu zmluvy' Ak

zhotoviteľ  oznámi objednávateľ ovi,Že dieloje pripľ avené  na odovzdanie a pľ i pľ eberacom konaní  sa zistí ,

ž e dielo nie je podľ a podmienok zmluvy ukonč ené  alebo pľ ipľ avené  na odovzdanie, je zhotoviteľ  povinný

uhľ adiť  objednávateľ ovi vš etky náklady tým vzniknuté  a záľ oveňje objednávateľ  opľ ávnený poŽadovať  od

zhotovitel'a zmluvnú  pokutu vo qýš ke 5 000,- EUR. objednávatel' má pľ ávo prevziať  aj dielo, ktoré

vykazuje drobné  nedostatky a vady, ktoľ é  nebľ ánia uŽí vaniu diela. V tom prí pade je zhotoviteľ  povinný

odstrániť  t ieto nedostatky a vady v teľ mí ne uvedenom v zápise o odovzdaní  a prevzati. Ak áotoviteľ

neodstľ áni t ieto nedostatky a vady v dohodnutom teľ mí ne, je objednávatel' opľ ávnený poŽadovať

od zhotoviteľ a zmluvnú  pokutu 200,- EUR za kaŽdý nedostatok alebo vadu a deň omeš kania s jej

odstránení m' objednávatel' nie je povinný prevziať  dielo vykazujú ce nedostatky alebo drobné  vady.

Zhotovitel' je povinný v pľ imeľ anej lehote odstľ ániť  nedostatky alebo drobné  vady aj keď sa domnieva, ž e

za wedene nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v tychto spoľ ných prĺ padoch nesie aŽ

do rozhodnutia sú du zhotovitel'. Ak nepľ istú pi zhotovitel' k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v

primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vád, najneskôľ  vš ak do 5 dní  po pí somnom lryzvaní

objednávateľ a, môž e objednávatel' voč i zhotovitel'ovi uplatniť  zmluvnú  pokutu vo rnýš ke 500,- EUR za

kaž ďý deŕ ., o ktoľ ý zhotoviteľ  k ich odstľ áneniu pristú pi neskôľ .

'7.15. Pľ edmetom záveľ eč né ho ľ okovania je schválenie jednotliv'ých diel, predstalujú cich ýsledok jednotlivych

ýkonovych fázpodľ ač l. I I  tejto zmluvy' o ýsledku záveľ eč né ho ľ okovania spisuje Zhotovitel'zápisnicu,

ktoru podpí š u obe zmluvné  strany. Podpis zápisu zo záveľ eč né ho rokovania sa pokladá za schválenie

výsledku predlož enej qikonovej fáry podľ a č l. I I  tejto zmluvy.

7.| 6. Za objednávatel'a sa budú  zú č astňovať  ľ okovaní  osoby opľ ávnené  rokovať  vo vecí ach technichých a o

zmluvných podmienkach, uvedené  v č l. I  tejto zmluvy, prí padne iné  osoby poveľ ené  objednávatel'om.

7.l7. ZhoÍ oviteľ  má pľ e pľ ĺ pad, Že pľ edmet tejto zmluvy bude spolu/ fĺ nancovaný tľ eť ou stľ anou (fondy EU

a pod.), povinnosť  strpieť  ýkon prí padnej kontľ oly/auditu sú visiaceho so sluŽbami poskytovanými na

zák\ade tejto zmluvy, a to kedykol'vek poč as platnosti tejto zmluvy , a to zo strany subjektu poskytujú ceho

ú č elovú  dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.

'7.l8. Zhotovitel' je povinný poskytnú ť  maximálnu sú č innosť  stavební kovi pri vypracú vanĺ

- kontľ olné ho a skú š obné ho plánu veľ ejnej práce (podľ a zákona č ' 25411998 Z. z. o verejných prácach),

rea| izovanejrĺ azák| adepľ ojektovej dokumentácie, ktorá je pľ edmetom tejto zmlurry (d'alej len ,,veľ ejná
práca"),

plánu už í vania veľ ejnej pľ áce tak, aby poč as jej uŽí vania nedoš lo k ohľ ozeniu osôb, majetku alebo jej

poš kodeniu, prĺ padne k predč asné mu opoffebovaniu;  plán uŽí vania obsahuje pľ avidlá lŽivania,

technických pľ ehliadok, ú drŽby a optáv.

č bnok VI I I .

Prechod vlastní ckych pľ áv

8.l. Vlastní ctvo k vyhotovené mu dielu podľ a pľ edmetu tejto zrnluvy podľ a č l. I I .' projektová dokumentácia,

prechádza na objednávatel'a po odovzdaní  a prebratí  jednotlirných ýkonorných fáz, a zároveň po pripí saní

dohodnutých cien prí sluš ných v'ýkonov,ých fáz podl'a č l. V. na konto zhotoviteľ a.

8.2. Prebratie dokumentácie sa uskutoč ní  pojej kladnorn záveľ eč nom preľ okovaní  podľ a č l. VI I , kedy zhotoviteľ

dokumentáciu rozmnož í  a odovzdá objednávateľ ovi v jeho sí dle podľ a tejto zmluvy.

8.3. Zápis o odovzdaní  a prevzatí  diela - ,,Preberací  protokol" - objednávatel' potvrdí  pľ i prebratí  dokumentácie.

8.4. Pľ eberacĺ  pľ otokol, sa považ uje za podpí saný aj v pľ í pade, ak bolo závereč né  preľ okovanie podľ a č l. VI I  zo

sh'any objednávatel'a kladné , podmienky zmluvy boli splnené  a niektorá zo zmluvĺ ých stľ án preberací
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protokol nepodpí sala bez pí somné ho zdôvodnenia, alebo i v prĺ pade, ak objednávatel' neopodstatnene

odmietne zaujať  kladné  stanovisko v rámci závereč né ho odsú hlasenia.

8.5. V pľ í pade, Že niektoľ á zo zmluvných strán nepodpí š e pľ eberací  pľ otokol po ľ ozmnož ení  dokumentácie, z
dôvodov, ktoré  majú  oponr v tejto zmluve, oznámi pí somne a bezodkladne tú to skutoč nosť  dľ uhej zmluvnej

strane.

8'6' Východiskové  podklady okĺ em | ich, ktoľ é  zhotoviteľ ovi poskytol objednávateľ  a spracované  matrice

zostávaji v archí ve zhotoviteľ a.

8.7. Veci urč ené  na vykonanie diela, ktoré  sú  vlastní ctvom objednávateľ a, zhotovitel'po upotrebení , najneskôr

v deň odovzdania posledné ho pľ edmetu tejto zmluvy, vľ áti objednávateľ ovi.

8'8. objednávatel' je oprávnený pouŽiť  dielo, zhotovené  podľ a tejto zmluvy pre ú č el, vyplývajú ci z tejto zmluvy
v sú lade s Pľ í lohou č . 3, ktoľ á obsahuje š pecifikáciu autorských práv. Zhotoviteľ  vyjadruje sú hlas

sposkytnutí m diela alebo ktoľ ejkol'vek jeho č asti tretĺ m osobám, ato aj bez jeho pľ edoš lé ho pí somné ho

sú hlasu. objednávateľ  je taktieŽ oprávnený použ í ť  zhotovené  dielo ako sú č asť  siť aŽných podkladov pľ e

ú č ely veľ ejné ho obstaľ ávania pre ýbeľ  zhotoviteľ ov stavby a podanie ž iadosti na zí skanie finanč ných
prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finanč ných nástrojov.

8.9. Zhotoviteľ  sa zavä zuje zachovávať  mlč anlivosť  o informáciách, s ktoými pľ í de do styku pri plnení  pľ edmetu

tejto zmluvy, ďalej sa zavä zuje nezneuŽivať  ich a neposkytovať  ich tľ etĺ m osobám. Tento závä zoktrvá aj po

ukonč ení  tohto zmluvné ho vzť ahu.

č lánok IX.

Zodpovednost'za vady, záruky a sankcie

9.l. Vprí pade, ž ezhotovitel' budevomeš kaní sdodaní mdiela,alebojehoč astipodľ ač l. I I I tejto zmluvy odielo,
bez dôvodu na Strane objednávatel'a, má právo objednávateľ  uplatniť  u zhotoviteľ a zmluvnú  pokutu vo rĺ ýš ke
0,05 yo Z ceny prí sluš nej rnýkonovej fáry, alebo jej č asti' zakaŽdý deň omeš kania. V prí pade, ž e zhotovitel'
bude v omeš kaní  viac než  15 kalendáľ nych dnĺ  so zahájení m prác na jednotliých ýkonov'ých fázachpodľ a
č l. I I I . tejto zmluvy, povaŽuje sato za podstatné  poľ uš enie zmluvy a objednávatel' je opľ ávnený od tejto
zmluvy odstú piť . V takom prí pade má objednávatel'právo uplatniť  si voč i zhotovitel'ovi zmluvnú  pokutu vo

ýš ke jednorazovo l5% o z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, prič om toto právo mu vznikne
dňom zániku tejto zmluvy odstú pení m, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia za poruš enie zmluvy
s následkom odstupenia.

9 '2. v pľ í pade omeš kania objednávatel'a s plnení m peňaŽných závä zkov v zmysle č l' V tejto zmluvy o dielo, má
právo poŽadovať  zhotovitel' od objednávateľ a zmluvnú  pokufu vo ýš ke 0,05 yo z dlž nej sumy vľ átane DPH
ato za kaŽdý deň omeš kania.

9.3. Ak Zhotovitel'nesplní  povinnosť  pravidelne v 14 dňov'ých inteľ valoch informovať  objednávateľ a o stave
rozpracovanosti predmetu zmluw, má objednávateľ  nárok na zmluvnú  pokutu vo ýš ke 500,- EIJR (slovom
pä ť sto eur) za kaž dé  nesplnenie tejto povinnosti, alebo zmluvnú  pokutu vo v'ýš ke 50,- EUR (slovom:
pä ť desiat eur) zakaŽdý deň omeš kania až  do dodatoč né ho pľ edlož enia pĺ somnej informácie o stave plnenia
prí sluš nej č asti predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ  je bez dôvodu na Stľ ane objednávateľ a v omeš kaní  tľ och
správ o stave plneniajednej prí sluš nej fázy a k odstľ áneniu tohto stavu nedôjde ani v náhĺ adnej primeranej
(minimálne l5-dňovej) lehote poskytnutej zhotoviteľ ovi objednávateľ om v pí somnej ýzve na odstránenie
omeš kania, považ uje sato Za podstatné  poľ uš enie zmluvy a objednávatel'má právo od zmluvy odstú piť .
odstupenie objednávatel'a od tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosť  Zhotovitel'a zaplatiť  zmluvné  pokuty
podľ a tejto zmluvy.

9.4' V pľ í pade nepos$ĺ tnutia sú č inĺ osti prirealizáciiverejné ho obstarávania na áotoviteľ a stavby v zmysle bodu
2.10 tejto zmluvy ľ iadne avč as podl'a pož iadaviek objednávatel'a je zhotovitel' povinný uhľ adiť
objednávatel'ovi zmluvnú  pokutu vo rnýš ke 500'- EUR zakaŽďé  také to poľ uš enie.

9.5. Uplatnení m akejkol'vek zmluvnej pokuty nie je dotknutrý náľ ok zmluvných strán na náhradu š kody.
odstupenie od tejto zmluly sa nedotýka pľ áv objednáVateľ a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
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9 '6. v prí pade' Že objednávatel' zruš ĺ  alebo odstupi od zmluvy z dôvodov, nelež iacich na stľ ane zhotovitel'a' bude
áotovitel' práce, rozpracované  ku dňu zľ uš enia alebo odstupenia, fakturovať  objednávatel'ovi vo qýš ke
percentuálneho rozpracovania predmetu zmlur,y s pľ eukázaní m nákladov, s následným odovzdaní m
rozpľ acovanej č asti diela vjednorn vyhotovení . Nárok na náhĺ adu š kody zostávazachovaný.

9 .7 . Pri odstupení  od zmluvy sa obidve zmluvné  strany riadia ustanoveniami $ 344-35l obchodné ho zákonní ka
v ú č inĺ om znení .

9 .8 . Zhotoviteľ  sa zavä zuje, Že pľ edmet zmluvy, j  eho proj ektované  stavebno - technické  parametre a iné  sú visiace
paľ ametľ e budú  vypracované  podl'a pľ edpisov platných v Slovenskej republike a budú  mať  vlastnosti
stanovené  technickými podmienkami a závä znými normami platnými v Slovenskej republike.

9.9. Záruč ná doba qikonoýchfáz, uvedených v č l. I I  body 2.4.,2.7. a2.9. tejto zmluvy je pä ť  ľ okov azač í ĺ la
plynú ť  odo dňa pľ otokoláneho odovzdania prí sluš nej vykonovej fázy objednávateľ ovi.

9.10. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia $$ 560-565 obchodné ho zákonnika.
Reklamáciu vady diela je objednávatel' povinný po jej zistenĺ  bezodkladne pí somne omámiť  zástupcovi
Zhotovitel'a uvedené ho v č l. I  tejto zmlur.y.

9.I l. opľ ávnenú  ľ eklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotovitel' povinný bezplatne odstrániť  na základe
pí somnej ľ eklamácie doruč enej do ruk zástupcu zhotoviteľ a. Zhotoviteľ  je povinný zač ať  s odstraňovaní m
vady bez zbyoč né ho odkladu a vzniknutú  vadu odstrániť  v lehote do 7 pľ acovných dní  od uplatnenia
reklamácie. Ak tak neuľ obĺ , je objednávatel' opľ ávrrený poŽadovať  od zhotoviteľ a zmluvnú  pokutu 500,-
EUR za kaž dý deň, o ktoý k odstľ áneniu vád pľ istú pi neskôľ .

9.I2. Odstľ ánení m ľ eklamovanej vady diela nezaniká objednávateľ ovi náľ ok na náhĺ adu š kody, ak mu takáto
preukázatelhe vznikla.

9.l3. objednávatel' zadrŽí  Zhotovitel'ovi 5% o z ceny projektorných prác za ýkonovú  fázuv zmysIe č l. I I  bod 2.4
Pľ ojekt pre stavebné  povolenie (d'alej PSP) do doby ukonč enia stavby. V pľ í pade, Že stavba nebude zač atá
do jedné ho ľ oka od dodania projektu, objednávatel' zadrž anu č iastku 5olo uvol'ní . Najneskôľ  objednávatel'
uvoľ ní  zadrž anu č iastku 50ŕ , ľ esp. jej č asť  nepouŽitú  na ú č ely podľ a tohto bodu zmluvy, do 3 rokov odo
dňa dodania pľ ojektu. V prí pade pľ eukázatel'nej vady projektu (znalcom z oblasti stavební ctva) a
nemoŽnosti vymôcť  š kodu z povirrnej poistky autora (áotoviteľ a)' objednávatel' zadrŽane finanč nó
prostriedky použ ije na ú hĺ adu vzniknuĺ ých prác naviac a š kôd.

9.Í 4'Zhotoviteľ  je poč as tľ vania zmluvy povirurý mať  uzavretí  poistnú  zmluvu na š kody spôsobené  z jeho
podnikateľ skej č innosti do výš ky poistné ho plnenia l2 000,00 EUR. Zhotovitel'nesie voč i objednávateľ ovi
zodpovednosť  aj za š kody spôsobené  č innosť ou svojich subdodávateľ ov, ako by ich spôsobil sám. Doklady
o poistení je povinný pľ edloŽiť  objednávatel'ovi k podpisu ZoD a opä tovne kedykol'vek poč as vykonávania
diela do 3 dní , pokial'o to objednávatel'poŽiada; v prí pade omeš kania s opä tovným predloŽení m dokladov
je objednávateľ  oprávnený pož adovať  od Zhotovitel'a zmluvnú  pokutu vo výš ke 500,- EUR zakaŽdý, aj
zač atý deň omeš kania. Ak zmluvné  strany uzatvoria tuto zmluvu a zhotovitel' ani do siedmich dní  po
teľ mí ne jej ú č innosti nepredloŽí  objednávateľ ovi doklady o poistení  podl'a tohto bodu, je objednávateľ
opľ ávnený od zmluvy odstú piť . V takom pľ í pade má objednávatel' právo uplatniť  si voč i zhotovitel'ovi
zmluvnú  pokutu vo ýš ke jednlÍ azovo !5% o z ceny diela wátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, prič om
toto pľ ávo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstupení m.

9.15. Rozhodnutie pož adovať  zaplatenie zmluvnej pokufy podľ a tejto zmluvy oznámi objednávatel'doruč ení m
penalizač nej faktury zhotovitel'ovi. Zmluvné  pokuty podľ a tejto zmluvy je moŽné  kumulovať .
objednávatel' môŽe uplatniť  zmluvnú  pokufu doruč ení m penalizač nej faktury zhotoviteľ ovi kedykol'vek
potom, č o mu na ňu vznikne právo.

Č lĺ nok X.

ostatné  dohody

l0'l' Zhotovitel' sazavä zujepĺ somne oznámiť  objednávateľ ovi bez zbýoč né ho odkladu vš etky zmenytykajú ce
sa najmä  jeho identifikač ných a kontaktných ú dajov uvedených v zmluve, pľ edmetu č innosti, vstupu do
likvidácie, a| ebo zač atia konania poďl'a Zákona o konkurze a ľ eš trukturalizácii.

frŕ gr
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I  1.8.

č lánok XI .

Subdodávatel', zmena subdodávatel'a

Ak zhotovitel'bude predmet plnenia realizovať  sám, pľ ilož í  č estné  vyhlásenie, v ktorom

vyhlási, ž e bú de pľ edmet plnenia realizovať  bez participácie subdodávateľ ov na realizác1i predmetu
plnenia.

Zoznam známych subdodávateľ ov je uvedený v pľ í lohe č . 4.v prí pade zámerurealizovať  nástup nové ho
subdodávatel'a a taktiež  zámeru realizovať  zmenu pôvodné ho subdodávatel'a je zhotovitel' povinný
pí somne infoľ movať  objednávateľ a do piatich pľ acovných dní  odo dňa uzatvorenia zmluvy so
subdodávatel'om o jeho nástupe narealizáciu diela. Subdodávatel'je oprávnený nastupiť  na realizáciu
dí ela až  po sú hlasnom vyjadrení  objednávateľ a. objednávatel' je povinný vy'jadľ iť  svoj sú hlas alebo
nesú hlas s navľ hovaným subdodávatel'om do 3 pracovných dní  odo dňa doruč enia pí somné ho oznámenia
zhotoviteľ a.

KaŽdý subdodávatel' musí  spĺ ňať  podmienky podl'a prí sluš ných ustanovení  zákona o verejnom
obstarávaní ' prič om objednávatel'osobí tne overi, ž e kaž dý subdodávateľ , vybľ aný zhotovitel'orn spĺ ňa
alebo najneskôr v č ase plnenia zmluvy bude spĺ ňať  podmienky podľ a $ 32 ods. 1 pí sm, e) a f) zákona. Ak
subdodávatel'nepreukáŽe splnenie podmienok podľ a $ 32 ods. 1 pí sm. e) af) zákonazápisom v zozname
hospodáľ skych subjektov, je povinný pľ edloŽiť  doklady podľ a $ 32 ods. 2 zákonao verejnom obstarávaní .
K ľ ovnakej povinnosti zhotoviteľ  pí somne zaviaž e aj svojich subdodávateľ ov voč i ich prí padným
subdodávatel'om tak, aby v celom subdodávateľ skom reť azci vš etci dodávatelia spĺ ňali alebo najneskôľ
v č ase plnenia zmluvy budú  spĺ ňať  podmienky podľ a $ 32 ods. 1 pí sm. e) aÍ ) zákoia. objednávatel'ďalej
osobitne overi, Že u prí sluš né ho subdodávateľ a neexistujú  dôvody na vylú č enie podľ a $ 40 ods. 6 pĺ sm.
f zákona o verejnom obstarávaní .

Kaž dý subdodávatel', ktorý má povinnosť  zapisovať  sa do ľ egistľ a paltnerov veľ ejné ho sektoľ a, musí  byť
v ňom zapí saný v zmysle $ l l zákona o verejnom obstaľ ávaní .

Ak doš lo kýmazu subdodávatel'a zregistra partneľ ov veľ ejné ho sektoľ a, je zhotovitel' povinný tú to
skutoč nosť  oznámiť  objednávatel'ovi a zároveňnahľ adiť  také hoto subdodávatel'a subdodávatel'om, ktoný
bude spÍ ňať  podmienky podl'a $ 32 ods. l pí sm. e) a f) zákona a akmápovinnosť  zapisovať  sa do registra
partneľ ov veľ ejné ho sektoľ a, musí  bý'v ňom zapí saný v zmysle $ 11 zákona.

KaŽdý subdodávatel' musí  byť  schopný realizovať  prí sluš nú  č asť  pľ edmetu zákaz| q, v rovnakej kvalite
ako poskýovatel'.

objednávatel'má právo odmietnuť  podiel na ľ ealizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľ om, ak nie
sú  splnené  podmienky uvedené  v bodoch 11.3. -l1.5.

Zhotovite| ' sa zavä zuje plniť  svoje finanč né  závä zky voč i subdodávatel'om, podiel'ajú cim sa na plnení
predmetu tejto zmluvy, riadne a vč as. Poruš enie tejto povinnosti Zo strany zhotovitel'a sa bude povaŽovať
za podstatné  poruš enie zmÍ uvy a bude viesť  u objednávatel'aku zniž eniuhodnotiacej známl< y refeľ encie
podľ a $ 12 zákona o verejnom obstarávaní . V pľ í pade váž nejš ieho alebo opakované ho poľ uš enia tejto
povinnosti môŽe objednávateľ  navyš e odsfupiť  odtejto zmluvy alalebo uplatrriť  si voč i zhotoviteľ ovi
zmluvnú  pokutu vo ýš ke jednorazovo 75oÁ z ceĺ y diela vľ átane DPH dohodnutej v tejto znluve, prič om
toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstupení m. Na preskú manie splnenia tejto povinnosti
je zhotoviteľ  povinný v lehote 7 pracovných dní  odo dňa doruč enia Žiadosti objednávaiel'a predlož iť
objednávatel'ovi zmluvné  vzť ahy subdodávateľ ov celé ho reť azca na kontrolu spolu s pisomni,m
vy'jadrení m podľ a v,ýzvy objednávateľ a. Zmluvnými vďahmi sa myslia ú plné  pí somné  Jokumenty
(právne akty) osvedč ujú ce pľ esný a ú plný obsah pľ ávnych vďahov vrátane finanč ných vzť ahov a plnení
v tom konkré tnom subdodávateľ skom reť azci, ktoľ é ho je oznamujú ci subdodávatel' ú č astní kom. K
zabezpeč eniu tejto mož nej povinnosti Zhotovitel' svojich subdodávateľ  ov zaviaž e. V prí pade, ak
zhotoviteľ  poľ uš í  svoju povinnosť  pľ edloŽiť  objednávateľ ovi dokumentáciu ýkajú cu sa zmlurmých
vďahov so subdodávateľ mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prí pade ak ho na to
objednávatel' pí somne wzve, zaplaÍ iť  objednávateľ ovi zmluvnú  pár.uiu vo ýš ke 5% o z celkovej ceny
diela wátane DPH dohodnutej v iejto zmluve.
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12.1

12.2

Č tánok XI I .

Zmena závä zku, podstatné  poruš enie zmluvy, odstú penie od zmluvy

Znenazávä zku jemoŽná len po dohode zmlurmých stľ án.

Podstatné  poľ uš enie zmluvných ustanovení  má za následok, ž e zm| uvné  strany môž u vyuŽiť  pľ ávo

odstupenia od zmluvy podľ a $ 344 a nasledujú cich ustanovení  obchodné ho zákoĺ ľ rí ka.

Zapodstatné  poruš enie zmluvy sa povaŽuje predovš etkým:

- ak zhotovitel' nie je schopný prellkázateľ ne dodľ ž ať  základné  odboľ no-kvalitatí vne pož iadavky

kladené  na ýkon pľ ojektových č inností , ľ esp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto

zmluvy,
- neposkytnutie sú č innosti zhotoviteľ a pri realizácí i veľ ejné ho obstaľ ávania podľ abodov 2.l0.

a 3.8.,

- omeš kanie zhotovitel'a s dodaní m pľ edmetu zmluvy objednávateľ ovi v termí noch v zmysle tejto

zmluvy,
- ak subdodávatelia fieden alebo viaceľ í ) zhotoviteľ a nebudú  splňať  podmienky podľ a $ 32 ods. 1

pí sm. e) a fl zákona aĺ ebudú  zapí saní  v registri partnerov verejné ho sektora v zmysle $ 1 l zákona,

- ak to je uvedené  v tejto zmluve,

- poruš enie poviĺ rností  podl'a bodov 9. 1 ., 9.3., 9 '74.,9.15. a l 1 .7. tejto zmluvy,

- poruš enie v zmysle ustanovenia $ 345 ods. 2 obchodné ho zákorclí ka,

- poruš enie pľ ĺ sluš ných vš eobecne závä zných právnych predpisov vzť ahujú cich sa na predmet tejto

zmluvy,
- opakované  menej závaž né  poruš enie povinností  podľ a tejto zmluvy o dielo alebo povinností  podľ a

vš eobecne závä zných právnych predpisov, a to napriek predchádzajú cemu pí somné mu

upozorneniu druhej zmluvnej strany s uvedení m, Že v pripade aké hokoľ vek ďalš ieho poľ uš enia

oprávnená zm| uvnáĺ  strana odstupi od zmluvy.

I
I

I

I

12.3

I2.4. Zhotovitel'môŽe od tejto znluvy odstú piť :

- akje objednávatel'v omeš kaní  s ú hĺ adou ceny zaprebľ até  dielo viac ako 90 dní ,

- ak to je uvedené  v tejto zmluve.

l2'5. Akniektorázozm7uvnýchstránhodláodtejtozmluvyodieloodstupiť ,jepovinnápí sornnetú toskutoč nosť

ozľ rámiť  druhej zmluvnej strane a poskytnú ť  jej dodatoč nú  pľ imeľ anú  lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré

sú  pľ í č inou návľ hu na odstú penie od tejto zmluvy.

12.6. V prí pade neplnenia dohodnutých závázkov l,ryplývajú cich z tejto zmluvy ktoroukoľ vek zmluvnou Stranou

má druhá zmluvná strana právo, za ú č elom ľ iadneho splnení a pľ ijaých závä zkov,poŽadovať  pľ imerané

zabezpeč enie, a až  do jeho poskýnutia odloŽiť  svoje vlastné  plnenie. Ak sa zabezpeč enie neposkytne v

lehote do l0 dní , zmluvná stľ ana, ktorá ho pož aduje, má právo odstupiť  od zmluvy o dielo.

l2.7. odstupenie od zmluvy je ú č inné  doľ uč ení m pí somné ho oznámenia o odstú penĺ  od tejto zmluvy o dielo druhej

zmluvnej stľ ane.

l2.8. Zmluvttá strana, ktorá odstrrpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárokna nábľ adu š kody.

12.9. v pľ ĺ pade, ž e dôjde k oprávnené mu odstú peniu od tejto zmluvy ktoľ oukoľ vek zmluvnou stľ anou, zhotoviteľ

bude rozpracované  práce ku dňu odstupenia od tejto zmluvy fakfurovať  objednávateľ ovi vo vlýš ke ú mernej

peľ centu rozpracovanosti a ľ ozsahu preukázateľ ných nákladov zodpovedajú cich rozsahu vykonaných prác.

Cena ľ ozpľ acovanosti bude uľ č ená dohodou zmluvných strán. V pľ í pade, ž e nedôjde k dohode o cene do

15 pracovných dní , cena bude uľ č ená sú dnym znalcom.

12. l0. V pľ ĺ pade, ak dôjde k odstupeniu od zmluvy, zostávajú  kaŽdej dotknutej stľ ane zachované  práva na náhĺ adu

š kody, zmluvnú  pokutu resp. ú ľ ok z omeš kania.

12.1l. Vysporiadanie majetkor"ých sankcií , š kôd, vád, pokiaľ  nie je stanovené  touto zmluvou, sa riadia

ustanoveniami obchodné ho zákonní ka.
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13.3

13.4

13.5.

13.6.

L3.t

13.2

13.7

13.8.

13.9

č | ánok XI I I .

Zinereč né  ustanovenia

Neoddelitel'ďmi prĺ lohami tejto zmluvy sú :

a. Pľ ĺ loha č . l - Formuláľ  ponuky vrátane podrobné ho rozpoč tu a návrhu ceny

b. Prí loha č . 2 - Zadávacie podmienky objednávatel'a

c. Pľ í Ioha č . 3 - Š peciť ftácia autoľ ských práv

d. Prí loha č . 4 - Zoznam subdodávatel'ov

Právne vzť ahy neupravené  v5Í slovne touto zmluvou sa ľ iadia prí sluš nými ustanoveniami obchodné ho

zákorlrlka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmluva nadobudne ú č innosť  v zmysle $ 47a ods. I  zákonač .4011964 Zb. obč ianskeho zákonní ka v

mení  neskoľ š í ch pľ edpisov dňom nasledujú cim po dni jej zverejnenia na webovom sí dle objednávateľ a'

Vš etky dokumentácie, doklady, dokumený budú  r,1pracované  v slovenskom jazyku.

Zmeĺ y a doplnky tejto zmluvy je mož né  robiť  len pí somnými dodatkami podpí sanými opľ árĺ nenými

zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú  oč í slované  podľ a poradia.

Zhotoviteľ  beľ ie na vedomie, ž e uzatvára tú to zmluvu s objednávatel'om ako orgánom spravujú cim

majetok Bratislavské ho samosprávneho kraja, ktoý v zmysle zä k| adných pľ incí pov zákona č .21112000

Z. z. o slobodnom prí sfupe k iďormáciám a o zmene niektorých zákonov (zákoĺ  o slobode informácií ) v

znení  neskorš í ch predpisov 
',č o 

nie je tajné , je verejné " a ,,pľ evaŽujú ci verejný zilljem nad obchodnými

a ekonomiclcými záujmami osôb", na zákIade dobrovolhosti nad rámec povinnosti uloŽenej zákonom

o slobode infoľ mácií  zverejňuje vš etky infoľ mácie, ktoré  sa zí skali za veľ ejné  financie alebo sa ýkajú
použ í vania verejných financií  alebo nakladania s majetkom Bratislavské ho samosprávneho kraja a š tátu

za ú č elom zvyš ovania tľ ansparentnosti samosprávy pre obč anov a kontľ oly verejných financií  obč anmi a

nazákladetejto skutoč nosti ýslovne sú hlasí  so zverejnenĺ m tejto zmluvy, resp. jej prĺ padných dodatkov,

vrátaĺ e jej vš etkých pľ í loh, a to v plnom ľ ozsahu (obsah, náleŽitosti, identifikácia zmluvných stľ án,

osobné  ú daje, obchodné  tajomstvo, fakturač né  í daje, a iné ), na interretovej stránke objednávatel'a za

ú č elom zvyš ovania transpaľ entnosti samospľ ávy pľ e obč anov a kontroly verejných. financií  obč anmi.

Tento sú hlas sa udel'uje bez akýchkoľ vek qýkad a bez č asové ho obmedzenia.

Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch' z ktorých2 exempláre obdŕ ž a objednávatel'a l exemplár

obdŕ Ža zhotoviteľ .

Š taĺ rtáľ ni zástupcovia zmluvných strán svojí m podpisom potvrdzujú , ž e obsahu tejto zmluvy porozumeli

a ž ek jej prijatiu pľ istupujú  slobodne a dobľ ovoľ ne.

Í  5. trKT Í $1g
V Bratislave dňa

Mgr. Juraj MA
predseda

Prí lohy:
Pľ í lohač . l - Formulár ponuky wátane podrobné ho ľ ozpoč tu a

Prĺ loha č .2 - Zadávacie podmienky objednávateľ a
Pľ ĺ loha č . 3 - Š pecifikácia autorských práv
Prí loha č . 4 - Zoznam subdodávateľ ov

Ing.arch. Peteľ

konatel' spoloč nosti

lng. Agáta Mikulová
1, 10, 2019 '
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Pľ ojektové  práce MTB okruh zruč nosti/MTB Skills Paľ k

- Pľ í loha č .lceny a

P. č . Výkonová fáza
Meľ ná

jednotka

Množ stvo
jednotiek

(max.

navľ hované )

J.C.

(EUR)

Cena
celkom

(maximálna)

EUR bez

DPH

FC Poznámka

2.4
Projekt pľ e stavebné

povolenie - PČ hod. 288 30 8 640,00

2.52.
Stavebné  povoleniefuR -

IČ hod. 68 25 I  700,00

3. 2.6 Autoľ ský dozor hod. t2 36 432,00

4. 2.7

Pľ ojekt skutoč né ho

vyhotovenia stavby- PSV -

PČ
hod. 40 30 I  200,00

5 2.8 Kolaudácia stavby hod. 40 25 1 000,00

6. 2.9

Technicko-ekonomické

hodnotenie dokonč enej
stavby a manuál už iyania
budov

hod. 32 20 640,00

7 2.10

Sú č innosť  pri realizácii
veľ ejné ho obstarávania na
zhotovitel'a stavby

hod. 8 36 288,00

Cena za predmet
zmluvy/qýkon ové  fí ny
spolu/  bez DPH
(maximálna)

13 900,00

DPH 20% 2 780,00

Cena za pľ edmet
zmluvy/výkon ové  fázy
spolu/  vľ átane DPH
(maximálna)

16 ó80'00

Yysvetlivlq:

Projektovci č innosť  _

Inž inierska č innosť  -

Faktuľ ač nýcelok -

Prí loha č ' l - Fotmulár ponuky vrátane podľ obné ho ľ ozpoč tu a návrhu ceny
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Pľ í loha č .2 - Zadáĺ vacie podmienky objednávatel'a

Podrobný opis predmetu zákazky a technická š pecifikácia

Pľ edmet zákazky:
Predmetom zákazky sú  projektové  práce v rozsahu v5,pracovania projektovej dokumentácie MTB okruhu
zruč nosti/ IVITB Skills Parku, zabezpeč enia kompletnej inž inieľ skej č innosti vrí ú ane oslovenia vš etkých
dotknuých orgánov š tátnej správy s qýsledkom vydania stavebné ho povolenia ľ esp. rozhodnutia o vyuŽití  ilzemja
a zabezpeč enia autoľ ské ho dozoľ u.

Miesto plnenia:
Modra *  rekľ eač ná lokalita Piesok

Pľ edmet zákazky zahÍ í la nasledovné  výkonové  fázy:

1. Projekt pre stavebné  povolenie ľ esp. ohlásenie stavby
2. Stavebné  povolenie - Inž inierska č innosť
3. Autoľ ský dozor
4. Projekt skutoč né ho vyhotovenia stavby
5. Kolaudácia stavby- inž inieľ ska č innosť
6. Technicko-ekonomické  hodnotenie dokonč enej stavby a manuál uŽivania areálu MTB okľ uhu

zruč nosti/MTB Skills paľ ku

7. Sú č innosť  prirealizácií  veľ ejné ho obstaľ ávania na zhotovitel'a stavby

&

,f

{ l

:

f.

!

t
i'
ir
I

;

:

i

i

.

i

i

i

i

1.1.

1.1.1

Projekt pľ e stavebné  povolenie ľ esp. ohlásenie stavby/d'alej len PSP/

Podklady

- vsť upné  podklady,
- pokyny objednávateľ  a pred zač atim prác,

l.l.2 Rozsah dokumentácie a ýkonov
- v rozsahu podl'a stavebné ho zákona a $9 vyhláš ky MŽP SR č .453/2000 Z. z.,
- podľ a pľ í Iohy č .3 LINIKA 20l8,
- ýkľ esová a textová č asť  v zmysle zákona č . 5011976 Zb. o uzemnom plánovaní  a stavebnom poriadku

(stavebný zákon) v znení  neskorš í ch predpisov a podl'a vyhláš ky č . MŽP SR č ' 4531200 0 Z. z.,Ĺto.ou ,u
vykonávajú  niektoré  ustanovenia stavebné ho zákona,

- podrobný poloŽkoý ýkazýmer s cenami, vhodný pľ e veľ ejnú  sú ť aŽ,
- pľ edpokladaný č asovrý harmono gľ am výstavby,

1'1.3 Prerokovanie a schválenie
_ s objednávatel'om poč as a v závere prác,
- zabezpeč enie oveľ enia spracovanej PD stavebným ú radom,

2'l. Stavebné  povolenie /ďalej len SP/  - Inž inierska č innost' lizemné rozhodnutie, stav. povo1enie

resp. ohlásenie stavby/

2.1.1 Podklady

- projekt pľ e stavebné  povolenie schválený objednávatel'om,

2.I .2 Rozsah dokumentácie a ýkonov

- zabezpeč enie pľ erokovania PSP poč as projektových pľ ác,
- pľ erokovanie PSP s dotknutými orgánmi š tátnej správy,
- pľ erokovanie PSP a d'alš í mi dotknutými subjektami,
- q{ pracovanie a podanie Žiadosti o vydanie stavebné ho povolenia' prí padne iných potľ ebných povolení ,

t7
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3.1.

3.1.1

- zabezpeč enie pľ ávoplatnosti vš etloých povolení .

Autoľ ský dozoľ  / d'alej len AD/  na základe pokynu po ýbeľ e dodávateľ a

Podklady

- právoplatné  SP,
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní ,
- projekt spracovaný zhotovitel'om,
- Zhotovitel'om odsú hlasená ýľ obná dokumentácia stavebných dodávateľ ov

Rozsah ýkonov

- podľ a prí lohy č . 4 UNIKA 20l8

Výkony AD budú  zabezpeč ované  po výbeľ e dodávatel'a osobami, ktoľ é  uľ č í  Zhotovitel',
a to-najmä  zodpovedn: im pľ ojektantom stavby a zodpovednými prcljektantmi jednotliých
profesií .

3.1.2

3.1.3

3.1'4 Úč asť  zhotovitel'a na kontľ olných dňoch stavby bude priebež ná ako sú č asť  v,ýkonov AD, v termĺ noch
urč ených objednávatel'om v rozsahu cca lx ýž denne.

3'1"5 Zhotovitel'je povinný na zápisy v stavebnom denní ku, alebo v knihe autoľ ských dozorov reagovať  lehote
do 3 pľ acovných dní  odo dňa vykonania zápisu Zo stľ any objednávatel'a technické ho dozoru investoľ a,
alebo zhotoviteľ a stavby.

3'l'6 objednávateľ je rovnako povinný v lehote do 3 pľ acovných dní  poskytnú ť  odborné  stanovisko, o ktoré
pož iada zhotoviteľ  v sú vislosti s ýkonom AD,

3.l.7 Sú č asť ou ýkonov AD nie sú :

- ýkony technické ho dozoru investora,
- spracovávanie kontrolných rozpoč tov' kontrola č erpania nákladov na stavebnú  rea| izáciu azávereč né

zostavovanie nákladov,
- č irrnosť  zodpovedné ho geodeta stavby,
- pľ eberanie stavebných a technologických dodávok.

4.t. Projekt skutoč né ho vyhotovenia stavby /d'alej ten PSV/

4.1.1. Podklady

- pľ ojekt stavby oveľ ený v stavebnom konaní ,
- doklady povol'ujú ce odchýlky od schválené ho RP,
- projekty skutoč né ho vyhotovenia stavby potvrdený projektantom
- stavebnýdenní k.

4.1'2' Rozsah dokumentácie a ýkonov

- sumarizáciapodkladov,
- kompletizáciadokumentácie,
- overeniedokumentáciepľ ojektantom,
- vyhotovenie pSV,
- zabezpeč enie a vypľ acovanie geodetické ho zameraniaa inej sú visiacej dokumentácie aichzaevidovanie

do digitálnych máp akatastľ a nehnutelhostí .

5.ĺ . Kolaudácia stavby/ďalej ten KS/  - inž inieľ ska č innosť
5. l. l' Podkla dy zabezpeč ené  áotoviteľ om

- stavebné  povolenie,
_ 

lraekt stavby overený v stavebnomkonaní '
dokumentácia skutoč né ho vyhotovenia stavby podľ a prí lohy č . 8 UNIKA 20l8.
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7.1.

7 .1.1

5.l.2 Rozsah ýkonov

- prí prava podkladov projektanta pľ e kolaudáciu stavby,
- zabezpeč enie podkladov pre kompl etizáciu proj ektu skutoč né ho vyhotovenia stavby,
- ú č asť  na kolaudácii stavy,

- vydaniekolaudač né ho rozhodnutia, právoplatnosť rozhodnutia'

6.l Technicko-ekonomické  hodnotenie dokonč enej stavby a manuál už í vania aľ eálu MTB okľ uhu
zruč nosti/  MTB Skit| s paľ ku

6.1.1 Podklady

- ceny zrealizovaných stavebných pľ ác podľ a schválené ho rozpoč tu,
- projekt skutoč né ho vyhotovenia stavby,
- popis technické ho rieš enia objekhr azoznamzariadení  a technológií .

6.l.2 Rozsah ýkonov a dokumentácie

- spľ acovanie dokumentácie dokonč enej stavby pľ imeľ ane podl'a ustanovenĺ  zákona č .25411998 Z. z. o

verejných pľ ácach a podľ a vyhláš ky č . 83/2008 Z' z.'ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach,
- manuál už í vania pľ vkov areálu,

- pravidláuŽí vania pľ vkov (pre stavebnú  č asť )'
- pľ avidlátechnickýchprehliadok,

- pravidlá ú drž by a opľ áv pľ vkov(pľ e stavebnú  č asť )'
- prí prava podkladov pľ ojektanta pre facility manaŽé ra, ktoý bude zodpovedný za kvalitu už í vania

a ú dľ Žbu prvkov zóny.

i

'7.1.2.

Sú č innost' pri ľ ealizácii veľ ejné ho obstaľ ávania na zhotovitel'a stavby

Rozsah sú č innosti v š tádiu prí pľ avy sú ť až ných podkladov

stanovenie aktuálnej ceny stavby

Rozsah sú č innosti v lehote na predkladanie ponú k

poskytnutie sú č innosti pri vysvetľ ovaní  PD aýkazu ýmer
oprava zistených chýb v PD aýkazeýmer
ú č asť  na obhliadke predmetu zákazky v teľ mí ne uľ č enom objednávatel'om v rámci zadávania postupu
verej né ho obstarávania

sú č innosť  musí  byť  poslqrtnutá v primeraných lehotách urč ených objednávatel'om

r^ ŕ crĺ oorsKovŕ  STAV:

Úč elom vypracovania pľ ojektovej dokumentácie stavby ,,MTB okruh zruč nosti /MTB Skills Park" je výstavba
š portovo - rekľ eač ĺ ej zóny pre cyklistov na parce1e.8022l1 k' ú . Modra' lokalita Piesok, ktorá je funkč ne urč ená
v zmysle platnej ÚPD pre zariadenia š poľ tovo - rekeač nej vybavenosti. Podstatou š portovo - iekĺ eač nej zony je
dráha s l0 technickými sekciami ocelkovej dí zke ooom spreýš ení m cca l5m. Zóna bude doplnena-o
prislú chajú ce pľ vky - stavebné  objekty.

A. Projektová dokumentácia pľ e stavebné  povolenie /  ľ ozhodnutie o využ ití  ú zemia

-vypracovanie dokumentácie v rozsahu p odl'a zákona50/1976 Zb. v znení neskorš í ch pľ edpisov, s ýkazom v5imeľ
s cenami pre vrýber dodávatel'a v procese Vo
- vypracovanie projektu skutoč né ho vyhotovenia stavby,

Pľ ojektová dokumentácia bude rozdelená na nasledovné  č asti :

So 0l Tľ é ningový cyklookruh s technicloými sekciami /prekáž kami - lrymedzený plastovými obrubní kmi a
vysypaný dľ veným kamenivom, bezpeč nostné  prvky. Pľ ekáž ky budú  tvorené  najmä  ž eleznou konš trukciou
a dreveným oplotení m, ale aj pľ í ľ odným mateľ iálom ako drevná guľ atina a skaly, upravená/ tvarovaná hlina.
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i?ľ  3:: :  oddychu ( chill out - prĺ stľ eš ok , lavič ky, cyklostojany, koš e na odpadky, tool point - miesto
s potreDaml pre základné  náradie pre cyklistov)

So 03 lnfotabule, znač enie

Dokumentácia bude spracovaná vrátaĺ e ýkazu ýmer s cenami pre qýber dodávatel'a v procese Vo a 3ks
vizualizácií '

:1"j"ľ :  projektovej dokumentácie pre stavebné  povolenie bude 6 x v tlač enej foľ me, 3 x elektronicky - PDF,
?9C' x!| ' DWG, pie stupeň skutoč né ho vyhotovenia stavby 2 x v t lač enej forme pre potľ eby objednávateľ a' 3x
eleKtronlcky' pre stupeň technicko -ekonomické  vyhodnotenie stavby 2x v t lač enej foľ me' 2x elektľ onicky.

B. Inž inierska č innosť  pre stavebné  povo| enie ľ esp. rozhodnutie o využ í vaní  Úlzemia pľ e objekt So 01 až
so 03

Rozsah pľ ác na výkon inž inierskej č innosti:
' zabezpeč enie povolenia stavebné ho ú radu v zmysle pľ í sluš ných ustanovení  stavebné ho zákona ľ esp.

zabezpeč enie ú zemné ho ľ ozhodnutia o vyrrž í vaní  ú zemias pľ ávoplátnosť ou
- zabezpeč enie vyjadľ ení , stanoví sk' sú hlasov a rozhodnutí  dotknuých oľ gánov a orgaĺ izácií , sú visiacich s

vydaní m týchto rozhodnuti, zabezpeč enie doplnenia alebo opľ avy poáanýchž iadostĺ
- zabezpeč enie prerokovania projektu s dotknutými orgánmi š i spiavy,
- zab ezpeč enie pľ ávoplatnosti vš ethŕ ch povo lení ,
- zabezpeč enie kolaudácie stavby a právoplatnosti kolaudač né ho ľ ozhodnutia,
- technicko - ekonomické  hodnotenie stavby,
- sú č inĺ osť  prirealizácii verejné ho obstaľ ávania na zhotovitel'a stavby
- bezodkladne informovanie objednávateľ a o vš etkých závaŽnýchokólnostiach.

C. Autoľ ský dozoľ
- výkon autorské ho dozoľ u nazákladepokynu objednávatel'aprirealizácii stavby

Zoznam sprievodnej dokumentácie:
o polohopisné  a qýš kopisĺ é  zameranie lokality s vymedzení m záberuizemiapre realí záciu stavby;
. kópia z katastráInej mapy,

o výpis z listu vlastní ctva,
o doklady právneho vzť ahuk pozemku (nájomná zmluva medzi Mestom Modra a BSK)
o vizualizácia stavby

osobitná pož iadavka na plnenie:
l Zohľ adĺ enie Katalógu adaptač ných opatrení  miest a obcí  BSK na nepľ iaznivé  dôsledky zmeny klí my

pri realizácii projektoých prác (http: / lwww'region-bsk.sVSCRIPT/ViewFile.aspx?do"ĺ a: toóo+ loo;

odôvodenie osobitnej pož iadavky na plnenie:
Uznesení mzastupitel'stvaBSKč ' 16/2017zodť la17.2'2017uk| adázastupiteľ stvoBSKriaditel'oviÚľ adu
BSK v rámci vlastných investič ných aktiví t RSK upľ ednostňovať  ľ ealizáôiu technich.ich rieš ení  v zmysle
opatrení  navrhnutych'v Katalógu adaptač ných opatrení  miest a obcí  Bratislavské ho sä mosprávrreho kraja
na nepriazĺ ivé  dôsledky zmeny klí my.
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2.

Pľ í loha č . 3 *  Š pecifikácia autorskýchpráv

Š pBcmĺ rÁcĺ e auronsrÝcu pnÁv

Autorské  pľ áva sa ľ iadia zákono m č . 185/2015 Z. z. Altorský zákon (d'alej len ,,AZ,,).
Aké koľ vek aľ chitektonické  diela zĺ jadene podl'a tejto zmlw,y, najmä  autorské  návľ hy, projektová
dokumentácia pre vydanie ú zemné ho rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydaní e stavebné hopovolenia, dokumentácia prerealizáciustavby, ako ai d'aisĺ e podklady.ĺ .ypru"orruné  v sú vislosti s plnení m
podl'a tejto zm\uvy, ktoré  napĺ ňaj u znaky architektonickeho áiela alebo iné ho diela v zmysle AZ sa d,a| ej
v texte označ ujejednotne ako ,rdielo,,.

Zhotovite| ' udel'uje objednávatel'ovi ýfuadnú  a vecne' č asovo a teritoriáIne neobmedzenú  licenciu napouž itie diela zhotovené ho podl'a tejto zmluvy, na základektorej je objednávatel' opľ ávnený pouŽiť  dielopľ e dosiahnutie ú č elu zhotovenia diela _ t. j . vydania právopiatné ho ú zemné ho ľ ozhodnutia, vydaniaprávoplatné ho stavebné ho povolenia azrealizovaria ní m investovanej stavby'

Podpisom te-| to zmluvy o dielo Zhotovitel' vy'jadruje sú hlas s ým, Žeobjednávatel, je opľ ávnený pouŽÍ vať
dielo ajeho č asti v zmysle tejto zmluvyo dielo av sú lades ustanovení m $ 19 anasl. AZvneobmedzenom
ľ ozsahu najmä , nie vš ak vĺ ýluč ne niektorým z nasledovných spôsobov:

- spľ acovanie diela alebojeho č astĺ ,

- spojenie diela s iným dielom,

- zaradení e diela do databázy,

- vyhotovenie rozmnoŽení n diela alebo jeho č astí ,

- verejné  rozš iľ ovanie originálu diela alebo rozmnož ení ndiela alebo jeho č astí ,

- uvedenie diela alebojeho č astí  na veľ ejnosti,

- verejné  vykonanie diela alebo jeho č astí  vrátane rea| izácie stavebných prác (stavby) podl,a diela
alebojeho č astí ,

- odstľ ánenie vád diela alebojeho č astí ,

- pouŽitie diela alebojeho č astí  ako podklad na spľ acovanie iné ho diela,

- pouŽitie zhotovené ho diela ako sú č asť sú ť až ných podkladov pre ú č ely veľ ejné ho obstaľ ávania pre
výbeľ  zhotovitel'ov stavby v zmysle $ 42 a $ 43 zákona oveĺ ejnom obstarávaní  a na podanie
ž iadosti na zí skanie finanč ných prostľ iedkov z Európskych fondov alebo iných Í inanč ných
nástľ ojov,

- akýkol'vek iný spôsob použ itia diela v sú lade s jeho ú č elom a ú č elom tejto zmluvy.

odplata za udelenie licencie je zabĺ ĺ utáv odplate podl'a č l. V. zmluvy. Pri takomto pouŽití diela ostávajú
osobnostné  autoĺ ské  práva nedotknuté '

Zhotovitel' d'alej udel'uje objednávatel'ovi licenciu pľ e použ itie ľ ozpľ acovanej č asti diela v prí pade, Že kukonč eniu zmluvy doš lo z dôvodu opľ ávnené ho odstú penia objednávatel'a od tejto zmluvy o dielo a zapľ edpokladu, Že rozpracovaná č asť  diela bude použ iti rnýluč ne spôsobom a v ľ ozsahu smerujú com kukonč eniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizáciistavebné ho diela. odplataza udelenie takejto licencie je taktiež  za\ tľ nutáv odplate podľ a č l. V. zmluvy. osobnostné  autoľ ské  práva
ostávajú  aj v tomto prí pade zachované .

Licencie uvedené  v tejto prí lohe vstupujú  do ú č innosti v momente' ked' jednotlivé  diela zaradenepod pojem
,,dielo" sú  v zmysle č l. V a č l. VI  uhľ adené '
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8.

9

Zhotoviteľ  vyjadruje sú hlas s poslqrtnutí m diela alebo ktorejkoľ vek jeho č asti tľ etĺ rn osobám, ako aj s

udelení m sublicencie, a to aj bez jeho predoš lé ho pí somné ho sú hlasu. odmena za udelenie sublicencie, ako

aj za poskytnutie diela alebo jeho č astí  hetí m osobám, je zahĺ ľ lutáv dohodnutej cene za dielo.

Autoľ i vyhlasujú  ž e autorské  architektonické  diela podl'a tejto zmluvy, nepoľ uš ujú  autoľ ské  pľ áva tľ etí ch

osôb. V opač nom prí pade zodpovedajú  za'š kodu, ktoľ á poruš ení m autoľ slgÍ ch pľ áv tľ etí ch osôb vznikne.

objednávatel' je oprávnený poskyhrú ť  dielo, áotovené  podl'a tejto zmluvy, tľ etí m osobám len pľ e ú č ely,

vyplývajú ci z tejto zĺ lt7uvy, a to najmä :

a. pre potreby konaní  sú visiacich s povolení m stavby

b. potreby ýbeľ oqich konaní  na zhotoviteľ ov stavby

c. pľ e potreby zabezpeč enia finanč ných zdrojov narcalizácill stavby

Iné  pouŽitie diela objednávateľ om je podmienené  sú hlasom autorov, prič om autori majú  nĺ ĺ ľ ok na

primeľ anú  odmenu, ktoľ ú  objednávateľ  týmto použ ití m zí ska.

Poskynutie diela objednávatel'om tľ etĺ m osobám na iné  ú č ely ako je stanovené  v tejto pľ í lohe, ako sú

naprfl< lad reklamné  ú č ely dodávateľ ských f,ľ iem, pľ opagácia použ iých v'ýľ obkov a zariadení  v stavebnom

diále tľ etí mi subjektami a pod., je podmienené  qýslovným sú hlasom zhotoviteľ a ato za odplatu podľ a

osobitnej dohody.

Zánikomobjednávateľ a licencia pre chádzana pľ ávneho nástupcu objednávateľ a spolu s vlastní ctvom diela

v sú lade s ustanoveniami stavebné ho zákota v platnom znení .

l0

l1

13

12.

22

Mgľ



Prí loha č .4 -Zomam subdodávateľ ov

P. č .
obchodné  meno a sí dlo

subdodávatel'a
I č o

Osoba opľ ávnená
konatt za

subdodávatel'a

Peľ centuálny
podiel

nazákazke

Predmet
subdodávok

I Z - PROJECT, s. r. o.,

Prosiek 79,032 23 Prosiek

44 9Í 0 03'7 Ing. Peter 20,00oÁ Komunikácie

,
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