
Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 5 l 3/199 l Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník") a ustanovení 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") 

Zmluvné strany 

1. Objednávatel':

sídlo: 
štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
IBAN: 

( ďalej len „zmluva ") 

Bratislavský samosprávny kraj 
Zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
Mgr. Juraj Draba, MBA, MA - predseda 
36063606 
2021608369 
Štátna pokladnica 

( ďalej len „objednávatel"' alebo aj „verejný obstarávatel'") 

a 

2. Zhotovitel':
sídlo:
zastúpená:

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 

( ďalej len „zhotovitel'") 

DOPRA VOPROJEKT, a.s. 
Kominárska 141/2,4, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 832 03 
Ing. Igor Jakubík, predseda predstavenstva a generálny riaditel' 
Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditel' 
Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva a výrobný riaditel' 
31 322 000 
2020524770 
SK2020524770 
VÚB, a.s. 

(ďalej spoločne „zmluvné strany") 

Preambula 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 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") na predmet zákazky „Koncepcia zvyšovania

priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území

Bratislavského samosprávneho kraja", realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len
,,súťaž").

2. Zmluvné strany sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo ( ďalej len „Zmluva") za nižšie uvedených
podmienok.
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Článok I 

Predmet zmluvy 

I . Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti 
vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského samosprávneho 
kraja" (ďalej len „dielo") a poskytnutie s tým súvisiacich služieb v súlade s Podrobným opisom 
predmetu zákazky, ktoré tvorí prílohu č. 1 zmluvy. 

2. Zhotovitel' sa zavazuje dielo vykonat' v rozsahu navrhovanej štruktúry, ktorej minimálny obsah je
definovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s článkom II tejto zmluvy.

3. Zhotovitel' zodpovedá za to, že odovzdaný predmet zmluvy bude bez vecných a právnych vád.
Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má
vykonat', že sú mu známe všetky odborné, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela
a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.

4. Zhotovitel' sa zavazuje včas upozornit' objednávatel'a na všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit' alebo
znemožnit' riadne vykonanie predmetu zmluvy.

5. Objednávatel' sa zavazuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatit' cenu za zhotovené dielo a
s tým súvisiace služby vo výške a sposobom tak, ako to určuje ďalej zmluva.

ČlánokII 

Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia 

1. Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu podl'a prílohy č. 1 a každú etapu odovzdať na základe
čiastkového preberacieho protokolu v termínoch uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve, najneskor
však do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' je povinný dodat' dielo, ktorého obsah a lehoty sú podrobnejšie definované v prílohe č. 1
tejto zmluvy.

3. Každá časť diela, ktorá je v tabul'kovej forme, a z nej vytvárané grafické (grafy, diagramy) výstupy
musia byť v editovatel'nej forme, aby ich objednávatel' mohol ďalej používat' pre svoje potreby.
Mapové výstupy musia byť zrealizované vo formáte GIS a načítatel'né v programe ArcGIS. Prevzatie
čistopisu sa potvrdzuje preberacím protokolom.

4. Termíny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú pre zhotovitel'a závazné.

5. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotovitel'ovi bránia v splnení jeho povinnosti
uskutočniť predmet Zmluvy pre objednávatel'a v dohodnutých tennínoch, predlžuje sa lehota
na uskutočnenie predmetu Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade
prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávatel'ovi bránia v splnení jeho povinností podl'a
tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania
týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovat'. Po dobu trvania týchto
prekážok, resp. predÍženia Jehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
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6. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako výsledok
nepredvídatel'ných a zmluvnými stranami neovplyvnitel'ných prekážok.

7. Zhotovitel' je oprávnený vykonávat' dieto alebo jeho časť podl'a tejto zmluvy aj prostredníctvom
subdodávatel'ov, pričom platí:

a) zoznam známych subdodávatel'ov ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2 tejto
zmluvy;

b) zhotovitel' je povinný vykonávat' subdodávku len kvalifikovanými osobami, ktoré sú odborne
spósobilé na poskytovanie činností podl'a predmetu subdodávky;

c) zhotovitel' je povinný preukázať splnenie podmienok každého subdodávatel'a podl'a príslušných
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávatel' osobitne overí, že každý
subdodávatel', vybraný zhotovitel'om, spÍňa alebo najneskór v čase plnenia zmluvy bude spÍňať
podmienky podl'a § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Všetci subdodávatelia
v celom subdodávatel'skom reťazci musia najnesk6r v čase plnenia zmluvy spÍňať podmienky
podl'a § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Objednávatel' ďalej osobitne overí,
že u príslušného subdodávatel'a neexistujú d6vody na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm. a) až h)
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade pochybností má zhotovitel' povinnost'
predložiť objednávatel'ovi doklady preukazujúce skutočnosti podl'a tohto bodu zmluvy;

d) v prípade zámeru realizovat' nástup nového subdodávatel'a a taktiež zámeru realizovat' zmenu
p6vodného subdodávatel'a je zhotovitel' povinný písomne informovat' objednávatel'a o jeho
nástupe na realizáciu diela. Subdodávatel' je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až
po súhlasnom vyjadrení objednávatel'a. Objednávatel' je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo
nesúhlas s navrhovaným subdodávatel'om do 1 O pracovných dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia zhotovitel'a;

e) je povinný objednávatel'ovi bezodkladne oznámit' akúkol'vek zmenu údajov o subdodávatel'ovi;

f) zhotovitel' zodpovedá objednávatel'ovi za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávatel'om tak, ako
keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám;

g) každý subdodávatel', ktorý má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora,
musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Ak došlo k výmazu
subdodávatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel' povinný túto skutočnosť
oznámit' objednávatel'ovi a zároveň nahradit' takéhoto subdodávatel'a subdodávatel'om, ktorý
bude spÍňať podmienky podl'a § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má
povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný
v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

h) objednávatel' má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávatel'om,
ak nie sú splnené podmienky uvedené v tejto zmluve;

i) zhotovitel' zodpovedá za odbornú starostlivost' pri výbere subdodávatel'a, ako aj za výsledok
činnosti vykonanej subdodávatel'om.

8. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že finančné prostriedky objednávatel'a určené na
zaplatenie ceny za dielo tvoria finančné prostriedky z rozpočtu objednávatel'a a nenávratných
finančných zdrojov poskytnutých v rámci projektu s názvom „Smart región BSK" realizovaného
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa . Zhotovitel' berie na vedomie, že na použitie
týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia
alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (predovšetkým zákon č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov, zákon. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a pod. ). 

9. Zhotovitel' sa zavazuje umožnit' výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným orgánom a vytvoriť
podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej republiky (napr. zákon č.
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov) a ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly riadne plnit' povinnosti, ktoré
mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov.

I O. Zhotovitel' sa zavazuje uchovávat' akékol'vek dokume11tál:it: súv isiaL:e s preumetom plnenia na základe
tejto zmluvy minimálne po dobu 1 O rokov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

11. Zhotovitel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom plnenia podl'a tejto
zmluvy z dovodu financovania tejto zmluvy z prostriedkov Európskej únie, a to kedykol'vek počas
doby trvania zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku uzatvorenej na účel financovania tejto
zmluvy, minimálne však 5 rokov po ukončení projektu. Zhotovitel' sa zavazuje poskytnúť oprávneným
osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najma:

• Poskytovatel' finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,
• Útvar vnútomého auditu Riadiaceho orgánu a ním poverené osoby,
• Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
• Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
• Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a EÚ.

Článoklll 

Cena 

1. Cena celkom za predmet zákazky je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitel'a, podl'a zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o cenách") a vyhl. č. 87 /1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Celková cena bez DPH 

DPH (20 %) 

Celková cena s DPH 

53 860,00 Eur 

1 O 772,00 Eur 

64 632,00 Eur (ďalej len „cena") 

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotovitel'a spojené s plnením predmetu tejto zmluvy. V cene je
zahrnutá dodávka predmetu zmluvy v digitálnej forme kompatibilnej s informačným systémom
objednávatel'a.

3. Zhotovitel' v tejto súvislosti vyhlasuje, že je pine oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne
vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne
a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou, 
súhlasí so zmluvnými podmienkami. 

4 



Bratislavský 
samosprávny 
kraj 

Článok IV 

Platobné podmienky a fakturácia 

1. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada za zhotovenie diela sa uskutoční
po vypracovaní ucelených častí nasledovne:

2. 

3. 

4. 

5. 

a) po ukončení 1. etapy plnenia predmetu zmluvy v zmysle Prílohy č. l tejto zmluvy a prevzatí časti
diela na základe čiastkového preberacieho protokolu má zhotovitel' právo na vystavenie čiastkovej
faktúry vo výške 50 % z ceny diela,

b) po ukončeni :., . etapy plnema predmetu zmluvy v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy prevzatí finálnej
verzie diela na základe záverečného preberacieho protokolu, má zhotovitel' právo na vystavenie
konečnej faktúry vo výške 50 % z ceny diela.

Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania 
a prevzatia príslušnej etapy. 

Objednávatel' sa zavazuje zaplatit' ceny za jednotlivé častí diela podl'a bodu l. tohto článku na základe 
čiastkovej faktúry zhotovitel'a a konečnej faktúry zhotovitel'a, na základe čiastkového a záverečného 
protokolu z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy. 

Úhrada sa uskutoční po podpise čiastkového a/alebo záverečného protokolu formou prevodu na bankový 
účet zhotovitel'a na základe faktúry, ktorej splatnost' je 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej podl'a 
bodu 1. tohto článku zmluvy objednávatel'ovi. 

Faktúra musí spÍňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. V prípade, že faktúra bude obsahovat' nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nebude obsahovat' 
všetky náležitosti podl'a predchádzajúcej vety, objednávatel' je oprávnený vrátit' ju (reklamovat') a 
zhotovitel' je povinný faktúru podl'a charakteru nedostatku opravit', doplnit' alebo vystavit' novú. 
V prípade vrátenia faktúry zhotovitel'ovi sa za začiatok plynutia lehoty splatnosti považuje deň, kedy 
hola opravená alebo doplnená faktúra doručená objednávatel'ovi. Faktúru je možné reklamovat' len 
v lehote jej splatnosti. 

Článok V 

Zodpovednost' za chyby/vady 

1. Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, že sú mu známe všetky
kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela nevyhnutné.

2. Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podl'a platných právnych predpisov a má v čase
odovzdania a prevzatia vlastnosti podl'a prílohy č. 1 zmluvy a že nemá chyby, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnost' jeho využitia.

3. Objednávatel' má právo skontrolovať predmet zmluvy (resp. jeho časť) kedykol'vek v priebehu realizácie
diela pred podpísaním preberacieho protokolu. V prípade, ak odovzdané dielo má zjavné chyby, ktoré
neumožňujú dielo riadne využit', objednávatel' má právo predmet zmluvy, resp. jeho časť vrátit'
zhotovitel'ovi na prepracovanie, alebo dopracovanie. Objednávatel' má povinnost' presne vyšpecifikovať
vytýkané chyby diela, pričom tieto chyby musia byť popísané a doručené zhotovitel'ovi písomne.
Zhotovitel' sa zavazuje na vlastné náklady odstrániť chyby alebo dopracovat' predmet zmluvy najnesk6r
do 15 pracovných dní odo dňa odovzdania na prepracovanie, ak nebude s objednávatel'om dohodnutá iná
lehota.
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Článok VI 

Vlastnícke práva 

1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu alebo jeho častí prechádza na objednávatel'a po odovzdaní a prebratí
jednotlivých etáp dieta v termínoch a rozsahu podl'a prílohy č. 1 tejto zmluvy.

2. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela - ,,Preberací protokol", alebo jeho jednotlivej etapy - ,,Čiastkový
preberací protokol" objednávatel' potvrdí pri prebratí diela alebo jeho časti (etapy). Zodpovedným
zástupcom objednávatel'a na prevzatie predmetu zmluvy v mieste určenia a na podpis preberacieho
protokolu ale.ba i:.iastkového preberacieho protokolu len pre účely tejto zmluvy je: Mgr. Martin Hukel,
BA ( ďalej aj „zodpovedný zástupca"). V prípade zmeny osoby zodpovedného zástupcu je objednávatel'
písomne povinný oznámit' takú zmenu zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena zodpovedného
zástupcu oznámená podl'a predchádzajúcej vety tohto odseku zmluvy nepodlieha uzatvoreniu
samostatného dodatku k tejto zmluve.

3. Objednávatel' použije dielo, zhotovené podl'a tejto zmluvy, pre účel, vyplývajúci z tejto zmluvy.
Objednávatel' je oprávnený akokol'vek použit' zhotovené dielo, a to najmii nie však výlučne použit'
zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výher
poskytovatel'ov súvisiacich služieb.

4. Zhotovitel' udel'uje objednávatel'ovi výhradnú, vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na
použitie diela zhotoveného podl'a tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávatel' oprávnený použit' dielo
pre dosiahnutie jeho účelu v neobmedzenom rozsahu najmii, nie však výlučne niektorým z nasledovných
spósobov - spracovanie diela alebo jeho častí, spojenie diela s iným dielom po odsúhlasení
poskytovatel'om (autorom diela), zaradenie diela do databázy, vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho
častí, verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí, uvedenie diela alebo
jeho častí na verejnosti, verejné vykonanie diela alebo jeho častí, odstránenie vád diela alebo jeho častí,
použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela, akýkol'vek iný spósob použitia
diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.

5. Licencie vstupujú do účinnosti v momente, keď je odmena za vykonanie diela uhradená objednávatel'om.

6. Zhotovitel' vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkol'vek jeho častí tretím osobám, a to aj bez
jeho predošlého písomného súhlasu. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo
jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo.

Článok VII 

Sankcie 

1. V prípade oneskorenia odovzdania diela alebo jeho častí podl'a čl. II tejto zmluvy alebo neodstránenia
chyby v lehote podl'a čl. V bod 3. tejto zmluvy, uhradí zhotovitel' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávatel' povinný uhradit' zhotovitel'ovi úrok z omeškania
vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny diela za každý deň omeškania.

3. Zaplatením zmluvnej pokuty podl'a tohto článku zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá
porušením povinnosti vznikla.

4. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že sankcie je možné kumulovat'.
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Článok VIII 

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán, ktoré vyplývajú
z jej obsahu a všeobecne závazných právnych predpisov Slovenskej republiky, aj písomnou dohodou
zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou.

2. Objednávatel' a zhotovitel' sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán
poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v primeranej lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu.
Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných t:trán od tejto Zmluvy odstúpiť z dovodov dohodnutých touto
Zmluvou,je povinná svoje odstúpenie písomne oznámit' druhej strane. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí
mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny
dovod odstúpenia. Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpením
od zmluvy nie je dotknuté právo dotknutej zmluvnej strany na náhradu škody, ani právo na úhradu
zmluvnej pokuty alebo právo na uhradenie vzniknutých nákladov.

3. Zánik zmluvy sa netýka riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré
podl'a prejavenej vole strán alebo vzhl'adom na svoju povahu majú trvat' aj po ukončení zmluvy.

4. Podstatným porušením na účely tejto zmluvy sa rozumie

a. nedodanie diela alebo jeho časti v lehote a rozsahu podl'a prílohy č. I tejto zmluvy,

ČlánokIX 

Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
o verejnom obstarávaní, ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne
závazných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán.

3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávatel' dostane
tri (3) vyhotovenia a zhotovitel' jedno (I) vyhotovenie.

4. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

5. Zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce
podmienky:
a) zmluva bola zverejnená na webovom sídle objednávatel'a a
b) zmluva o nenávratný finančný príspevok na predmet tejto zmluvy nadobudla účinnost'.

6. Zhotovitel' berie na vedomie, že zmluva je uzatvorená s Bratislavským samosprávnym krajom ako
orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení
neskorších predpisov postupuje v súlade s týmto zákonom.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.

8. Písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy sa zasielajú na adresu zmluvných strán uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázatel'ne oznámi druhej zmluvnej strane.
V prípade že sú písomnosti zaslané poštou alebo s využitím kuriérskej služby, považujú sa za doručené
v deň ich prevzatia druhou zmluvnou stranou, alebo v deň odmietnutia ich prevzatia, alebo v deň, keď sa
písomnosť vráti odosielatel'ovi ako nedoručitel'ná, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel. V
prípade obidvoch zmluvných strán je možné doručenie písomnosti vykonat' aj jej odovzdaním v mieste
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sídla príslušnej zmluvnej strany, ktorej je písomnosť doručovaná, pričom dňom doručenia je deň prijatia 
písomnosti, ktorý vyznačí podateťií.a úradným postupom na písomnosti. 

9. Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 Zoznam subdodávatel'ov 

V Bratislave dňa ........ . 

za objednávatel'a 

V Bratislave dňa ft. O:t.,.!o.Z1 

za 

DOPRAVOPROJEl'T, a.s. 
Kominárska 2, 4 

832 03 Bratislava 

kubík Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

predseda BSK predseda predstavenstva a generálny riaditel' 

DOPRA VOPROJEKT, a.s. 

Ing. Jozef Harvančík 

člen predstavenstva a výrobný riaditel' 

DOPRA VOPROJEKT, a.s. 

8 



. \ a Bratisl
.
avský 

samospravny 
k � raJ 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky: 

,,Koncepcia zvyšovania priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. 
triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja" 

Špecifíkácia predmet11 zákazky: 

Predmetom zákazky je spracovanie dopravno-kapacitného posúdenia vybraných križovatiek na základe 
intenzity dopravy v danom území a na základe analýz širších vzťahov v dotknutých lokalitách. Križovatky bolí 
vybrané na základe konzultácie s okresnými dopravnými inšpektorátmi, ako aj na základe reálnych 
požiadaviek z územia. 

Ciel'om tohto posúdenia je reálne zhodnotenie aktuálneho riešenia vybraných križovatiek, jeho vhodnosti pre 
súčasné, ale aj výhl'adové potreby dotknutého územia vzhl'adom na jeho plánovaný rozvoj. Samotné posúdenie 
križovatiek bude spracované v nevyhnutnom rozsahu podl'a STN 73 6102. Súčasťou posúdenia bude tiež návrh 
vhodného riešenia križovatky vzhl'adom na zistené skutočnosti ohl'adom intenzity dopravy a širších vzťahov 
v území za účelorn zvýšenia bezpečnosti, zabezpečenia priepustnosti križovatky a plynulosti dopravy. 
Súčasťou návrhov riešení bude aj stručná schéma obsahujúca návrh vhodného riešenia, či už sa bude jednat' 
o návrh zrneny dopravného značenia, organizácie dopravy, alebo stavebných úprav križovatky. Posúdenie
bude slúžiť ako podklad pre vypracovanie projektových dokumentácií pre úpravu problémových križovatiek
v kraji na cestách II. a III. triedy.

Vykonanie doplňujúceho dopravného prieskumu v nevyhnutnom rozsahu podl'a STN 73 6110/Zl .  
Prieskum bude vykonaný ako srnerový križovatkový prieskum v súlade s TP 102. Zaznamenané budú 
vozidlá v jednotlivých smeroch v 5 minútovom intervale. Prieskum bude vykonaný v priernerný 
pracovný deň počas 12 hodín (napr. v čase od 06-18 h alebo 06-12 a 13-19h), v rnesiacoch marec -
jím, alebo september -október. Pre vybranú skupinu križovatiek je potrebné realizovat' prieskumy 
v rovnakom čase z dovodu zabezpečenia relevantných údajov z dovodu nadvaznosti križovatiek 
(skupina križovatiek: II/572 - III/1053 - Studené; II/51 O - III/1053 -Tomášov; v prípade ostatných 
križovatiek nemusia byť prieskumy realizované v rovnakom čase )-výsledky budú dodané vo formáte 
Microsoft Excel. 

Vykonanie automatického sčítania dopravy v dÍžke 14 dní na dvoch vytipovaných prierezoch, na 
základe dohody s obstarávatel'om podl'a TP I 02 v rovnakom čase výkonu krátkodobého 12h 
dopravného prieskumu -výsledky budú dodané vo formáte Microsoft Excel. 
Spracovanie analýzy súčasného stavu úzernia a vývoja dotknutého územia, vrátane špecifikácie 
vplyvu širších vzťahov pre všetky križovatky samostatne na základe dostupných dokumentov -
Územný plán BSK, Generel dopravy BSK, Plán udržatel'nej mobility BSK, územné plány dotknutých 
obcí a pod., ako aj vytvorenie 360 stupňovej fotografie riešenej križovatky a náhl'ad riešenej 
križovatky. 
Spracovanie analýzy súčasného stavu (rok vykonania dopravného prieskumu) a výhl'adového stavu 
dopravnej situácie o + 1 O a + 20 rokov pre všetky riešené križovatky samostatne na základe rastových 
koeficientov dostupných v Územnom genereli dopravy Bratislavského samosprávneho kraja podl'a 
STN 73 6110/Zl a TP 102. 
Spracovanie návrhov dvoch alternatívnych riešení pre jednotlivé križovatky na základe 
predchádzajúcich analýz vrátane návrhu potrebných úprav (konkrétny návrh úpravy dopravného 
značenia a/alebo konkrétny návrh úpravy organizácie križovatky a/alebo návrh iného tvaru križovatky 
a/alebo návrh stavebnej úpravy križovatky). Súčasťou bude aj schéma finálne vybraného riešenia na 
základe konzultácie s Odborom dopravy BSK a Krajským dopravným inšpektorátom. 
Vypracovanie prehl'adu časovej náročnosti realizácií navrhovaných úprav jednotlivých križovatiek. 
Spracovanie krátkeho sumám obsahujúceho súhrn výsledkov diela v slovenskom a anglickom jazyku. 
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Spracovanie prezentácie vo formáte Microsoft Office Powerpoint v slovenskom a anglickom jazyku, 
ktorá bude prezentovat' najdóležitejšie výsledky diela. 
Pred zalomením textu predmetných materiálov diela a pri vypracovaní prezentácie sa bude po 
formálnej stránke postupovat' v zmysle design manuálu BSK, ktoré dodá objednávatel'. 

Časový harmonogram: 

Dokument bude spracovaný v troch etapách: 
I. Etapa - vykonanie a spracovanie dopravného prjeskumu vo Y>:'braných lokalitách, ktmý bude predložeuý
na pripomienkovanie zo strany BSK
Termín plnenia: zrealizovaná najneskór do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

II. Etapa - spracovanie prvej verzie dopravno-kapacitného posúdenia jednotlivých križovatiek obsahujúcej
všetky požadované častí, ktorá bude predložená na pripomienkovanie zo strany BSK
Termín plnenia: zrealizovaná najneskór do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

III. Etapa - dodanie finálnej verzie dopravno-kapacitného posúdenia jednotlivých križovatiek obsahujúcej
všetky požadované častí vrátane odhadovanej časovej náročnosti realizácií navrhovaných úprav jednotlivých
križovatiek ako aj všetkých požadovaných výstupov

Termín plnenia: realizácia najnesk6r do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

Zoznam križovatiek: 

II/572 -III/1053 - Studené 
II/51O-111/1053 - Tomášov 
II/590 -II/143 - Malacky 
III/1083 -III/1082 - Slovenský Grob (pri Gróbskom Dvore) 
IIl/1048 -III/1065 - Bernolákovo, ulice Trnavská-Lúčna 
II/501 -Il/503 -Pemek 
II/5 03 -111/1065 - smer Tureň 
IIl/1086 - III/1046 - Šenkvice 
III/1041 - III/1048 -Ivanka pri Dunaji, ulice Moyzesova - Záleská 

Objednávatel' si vyhradzuje právo podl'a operatívnych úloh zmeniť uvedené križovatky do termínu začatia 
spracovania diela (nie však počet 9 križovatiek- z dóvodu spracovania dopravného prieskumu). 
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Príloha č. 2 - Zoznam subdodávatel'ov 

Zoznam subdodávatel'ov 

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky: ,,Koncepcia zvyšovania 
priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách II. a III. triedy na území Bratislavského 
samosprávneho kraja" 

(gj sa nebudú podiel'ať subdodávatelia a celý predmet uskutoční vlastnými kapacitami. 
n sa budú podiel'ať nasledovnl i::11hrlnrl�vatelia : 

Osoba oprávnená 
konat' za 

P. Obchodné meno IČO subdodávatel'a 
č. a sídlo subdodávatel'a (meno a priezvisko, 

dátum narodenia, 
adresa pobytu) 

Percentuálny 
podiel 

na zákazke 

Predmet 
subdodávok 

Upozornenie: Subdodávateť musí spÍňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 
písm„ e) aj) zákona o verejnom obstarávaní a nemóžu u neho existovat' dóvody na vylúčenie podťa § 40 ods. 
6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávat' tovar, uskutočňovat' stavebné 
práce alebo poskytovat' službu preukazige subdodávateť vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plnit') 
a ak má povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora. 

V Bratislave dňa I;/. O,J. ;70,J1 
' 

DOPR VOPRO .. !EI , a.s.
Komínárska 2, 4 

832 03 Bretislava

Ing. J 
člen predstavenstv, 
a výrobný riaditel' 
DOPRA VOPROJEKT, a.s. 

1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutámym orgánom alebo členom štatutámeho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konat' v mene uchádzača v obchodných závazkových vzťahoch. 
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