číslo zm luvy 2765

ZM LUVA O DIELO,
u z a v re tá v z m y s le o b c h o d n é h o z á k o n n ík a č .513/91 Zb. § 5 3 6 -5 6 5

článok o.1.
Zmluvné stranv:
Označenie a identifikácia objednávateľa:
Meno:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Adresa doručovania:
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo
veciach zmluvných a vo veciach technických :

Obec Dolná Seč
00 306 894
2021218628
nie je platcom DPH
Obecný úrad, 935 31 Dolná Seč
starosta obce, Eugen Čornák

Označenie a identifikácia zhotoviteľa:
Meno:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Adresa doručovania:
Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach
zmluvných a vo veciach technických :
Číslo účtu určeného k úrade faktúry:
Názov banky: TATRA BANKA

A q u a p I a n , s.r.o.
36 553 425
2021 738 103
SK 2021 738 103
Námestie Kossútha č .18, 945 01 Komárno
konateľ spoločnosti Ing.František Németh
SK59 1100 0000 0026 2084 6225
(262 084 6225/ 1100)

článok č.2.
Predmet zmluvy a čas plnenia:
Predmetom tejto zmluvy je prípravná technická projektová dokumentácia použiteľná ako technická príloha ku žiadosti o nenávratný finančný príspevok
a k obstaraniu stavebného zhotoviteľa stavby. Predmetom technickej projektovej dokumentácie je návrh rekonštrukcie plochy terajších chodníkov pre
chodcov pri ceste 111/1542, v dĺžke približne 1km v obci Dolná Seč, so zmenou šírky a povrchu tak, aby to bolo v súlade splatnými technickými
predpismi.
Zhotovitel’ sa zaväzuje, že objednávateľovi odovzdá za podmienok a v rozsahu podľa tejto zmluvy:
2.1
Prípravné projektové práce technické súvisiace s výstavbou, ako projektová dokumentácia stavebná, v podrobnosti zjednodušenej
projektovej dokumentácie použiteľnej ako technický podklad k „Ohláseniu stavby“ v zmysle Stavebného zákona a Cestného
zákona, v podrobnosti vhodnej k zhotoveniu položkového rozpočtu a výkazu výmer pre verejné obstaranie stavebného zhotoviteľa.
Predpokladaný finančný náklad na výstavbu je približne 80-100 tis.€ bez DPH, ktorý bude spresnený terénnymi danosťami
a projektovo-technickým riešením.
Rozsah dokumentácie bude v zmysle Vyhl.Min.životného prostredia SR č.453/2000 Z.z. SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Stavebného zákona, so zjednodušením primerane pre inžinierske siete v zmysle §9 Vyhlášky.453/2009 Z.z..
A
Sprievodná správa
B
Súhrnná technická správa
F
Organizácia výstavby
E
Technická správa k návrhu rekonštrukcie chodníka pre chodcov
G
Výkresy stavby:
Prehľadná mapa umiestnenia lokality
Priemet navrhovaných opatrení do mapy KN (reg.C)
Charakteristické priečne rezy uličným pásom
Vzorový priečny rez chodníka v priebežnej trase
Vzorový priečny rez chodníka oproti vjazdu
H.1
Výkaz výmer a výkonov potrebných k realizácii stavby
(zväzok dodávaný oddelene od projektov - samostatný zväzok)
H.2
Rozpočet nákladov na realizáciu stavby
(zväzok dodávaný oddelene od projektov - samostatný zväzok)
Projektová dokumentácia bude dodaná v 6 listinných vyhotoveniach a v digitálnej forme vo formáte *.pdf na jednom nosiči CD.
TERMÍN DODANIA dokumentácie podľa odseku 2.1;
do 10.12.2015
2.2

Rozpočet nákladov na realizáciu stavby a výkaz výmer a výkonov podľa projektu definovaného v odseku 2.1, bude obsahovať:
položkový rozpočet stavebných nákladov;
položkový výkaz výmer a výkonov bez jednotkových cien.
Dokumentácia bude dodaná v 1 listinnom vyhotovení a v jednej digitálnej forme vo formáte *.pdf na jednom nosiči CD.
TERMÍN DODANIA dokumentácie podľa odseku 2.2;
do 10.12.2015

2.3

Obstaranie povolenia stavať a vvkonv s tvm súvisiace nie sú predmetom plnenia podľa tejto zmluvy.
zmluva o dielo č.2765

strana 1. z3

y

2.4

Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnutý predmet zmluvy v rozsahu podľa predchádzajúceho textu tejto zmluvy prevezme, zaplatí
zhotoviteľovi za jeho zhotovenie, alebo obstaranie, dohodnutú cenu a poskytne dohodnuté spolupôsobenie. Pod spolupôsobením sa
rozumejú rôzne jeho súčinnosti so zhotoviteľom, nevyhnutne potrebné k tomu, aby zhotoviteľ mohol svoj záväzok na odovzdanie
diela splniť v dohodnutých termínoch. (Ide hlavne o dodanie podkladov uvedených v článku č.4, o uhradenie faktúr v termíne
splatnosti).

článok 0.3.
Cena a platenie za dielo:
Cena za práce uvedené v predchádzajúcom texte tejto zmluvy je stanovená dohodou ako cena zmluvná, stanovená dohodou zmluvných strán:
Rozsah prác alebo výkonov
cena v €
podľa čl., ods. 2.1
Projektová dokumentácia
1265,60
podľa čl., ods. 2.2
Rozpočtová dokumentácia a výkaz výmer a výkonov
1265,6
cena za predmet zmluvy bez DPH
k cene bude pripočítané DPH podľa platných predpisov v aktuálne platnej sadzbe, t. č.20%
253,12
1518,72
zmluvná cena za predmet zmluvy s DPH
Platenie za dielo:
Dňom ukončenia zhotovovania predmetu zmluvy podľa článku č.2, a konania zhotoviteľa podľa článku č.5.2 tejto zmluvy (odovzdanie
objednávateľovi), vzniká objednávateľovi povinnosť uhradiť na bankový účet zhotoviteľa zmluvnú cenu.
Podkladom na zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom a odovzdaná objednávateľovi.
Faktúra musí mať obsahové náležitosti daňového dokladu podľa predpisov platných v dobe vyhotovenia faktúry.
Objednávateľ uhradí povinnú finančnú čiastku na bankový účet zhotoviteľa v termíne do 15 dní po prevzatí faktúry od zhotoviteľa.

článok č.4.
4.1

4.2
4.3

Podklady k vypracovaniu:
Vykonanie ponúkaných prác v rozsahu podľa článku 2 je viazané na skoré dodanie projektových podkladov od objednávateľa spracovateľovi.
Projektové podklady:
a) už vydané doklady k uvedenej problematike (s komentárom objednávateľa projektovej dokumentácie), ktorých obsah sa
žiada do dokumentácie zapracovať (ak žiadne doklady objednávateľ v dohodnutom termíne nedodá, projekt nebude žiadne
neštandardné alebo špeciálne požiadavky rešpektovať);
b) údaje o podzemných vedeniach a iných oprávnených záujmoch na budúcom stavenisku stavebných objektov
navrhovaných na výstavbu podľa tejto zmluvy (ak údaje objednavatel’ v dohodnutom termíne nedodá, projekt nebude žiadne
požiadavky plynúce podzemných vedeni rešpektovať);
c) údaje o plánovaných iných stavebných aktivitách na budúcom stavenisku stavebných objektov navrhovaných na
výstavbu podľa tejto zmluvy (ak údaje objednávateľ v dohodnutom termíne nedodá, projekt nebude žiadne požiadavky
plynúce z plánovaných iných stavebných aktivít rešpektovať);
d) fotokópia z mapy katastra nehnuteľností znázorňujúcou územie, ktoré bude aktivitou projektovanou v tejto zmluve, a ak
nie je založený list vlastníctva v registri C, vtedy aj kópiu z mapy určeného operátu. Mapové dokumenty musia byť vydané
a overené patričným Katastrálnym odborom Okresného úradu. Ak údaje objednávateľ v dohodnutom termíne údaje nedodá, projekt
nebude obsahovať prílohy odvodené od nedodaného projektového podkladu.
e) listy vlastníctva na parcely na ktorých sa má aktivita podľa tejto zmluvy stavať. Dokumenty musia byť vydané
a overené patričným Katastrálnym odborom Okresného úradu. Ak údaje objednávateľ v dohodnutom termíne údaje nedodá, projekt
nebude obsahovať prílohy odvodené od nedodaného projektového podkladu.
Termín dodania projektových podkladov
do 3.12.2015
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád, alebo iných nárokových práv tretích osôb.
Neplnenie predchádzajúcich ustanovení článku č.4 tejto zmluvy v dohodnutom termíne, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy
z viny objednávateľa.

článok Č.5.
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

Ďalšie dohodv:
V cene podľa článku č.3 tejto zmluvy je zahrnutá cena iba za tie práce, ktoré sú predmetom zmluvy a sú ocenené cenou podľa článku
č.3 tejto zmluvy.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Miestom plnenia je pracovisko
Slovenskej pošty v sídle zhotoviteľa (doporučená zásielka 1.triedou) a súčasne zaslanie digitálnej formy predmetu plnenia mailom na
adresu „obecskycov@gmail.com“, alebo priame odovzdanie oprávnenému zástupcovi objednávateľa.
Ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na bankový účet
zhotoviteľa finančnú čiastku za rozpracované práce a finančnú čiastku za náklady vzniknuté v súvislosti s obstarávaním predmetu
zmluvy. Povinnú finančnú čiastku objednávateľ zaplatí po zdokumentovaní rozsahu rozpracovaných výkonov, v termíne do 15 dní po
prevzatí faktúry od zhotoviteľa.
V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú na výške úhrady za časť diela, zhotovenú alebo rozpracovanú ku dňu zastavenia prác,
podriadia sa rozhodnutiu súdneho znalca a ak ani tak nedôjde k dohode, spor rozhodne súd.
Platenie za dielo:
Platobné podmienky platia podľa ustanovení v článku č.3 tejto zmluvy.
Neuhradenie faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy z viny objednávateľa.
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Zmluvné pokuty:
V prípade nesplnenia záväzku zhotoviteľa v termínoch uvedených v článku č.2 tejto zmluvy, je dohodnutá zmluvná pokuta vo výške
1% zo sumy vzťahujúcej sa na nesplnený záväzok za každý deň omeškania, najviac však do výšky ceny omeškanej ucelenej časti
podľa článku č.3 tejto zmluvy.
V prípade nesplnenia záväzku objednávateľa, uvedeného v článku č.5, ods.5.3, alebo ods.5.4 tejto zmluvy, je dohodnutá zmluvná
pokuta vo výške 1% zo sumy vzťahujúcej sa na nesplnený záväzok, za každý deň omeškania, najviac však do výšky ceny omeškanej
ucelenej časti podľa článku č.3 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ nie je povinný platiť zmluvnú pokutu (poplatok za omeškanie), ak dôjde k omeškaniu z dôvodu nesplnenia, alebo neskorého
plnenia objednávateľa, podľa článku č.3 a č.4 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre zmluvnú pokutu sa vylučuje ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka.
Vlastníctvo k predmetu tejto zmluvy a právo používať predmet tejto zmluvy vo svoj, alebo cudzí prospech, prechádza na
objednávateľa až po zaplatení zmluvnej ceny podľa článku č.3 tejto zmluvy. Predmet zmluvy je objednávateľ oprávnený používať až
po nadobudnutí vlastníctva k nemu.
Pre účely tejto zmluvy sa za „vyššiu moc“ považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle niektorej zmluvnej strany a ani ich zmluvné
strany nemôžu ovplyvniť (napríklad vojna, mobilizácia, živelné pohromy, vážna zdravotná indispozícia alebo smrť konateľa
neumožňujúca vykonávanie zmluvnej práce, a iné podobné).
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným z príčiny „vyššej moci“, vtedy strana ktorá sa bude chcieť odvolať na „vyššiu moc“,
požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, k cene, alebo k času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana ktorá sa
odvolala na „vyššiu moc“ právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a patričné oprávnenie na vykonanie, alebo obstaranie zmluvne dohodnutých prác.
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

článok o.6.
Zodpovednosť za chvbv. záruka:
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za chyby vzniknuté po odovzdaní
zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.
Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa.
Pre prípad chyby diela dojednávajú zmluvné strany právo pre objednávateľa požadovať a pre zhotoviteľa právo a povinnosť vykonať
odstránenie chyby. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu, po písomnom uplatnení
a doručení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Objednávateľ uplatní reklamáciu prípadnej chyby diela bezodkladne po jej zistení.
Záručná doba na dielo je 3 roky od odovzdania riadne ukončeného diela špecifikovaného v článku č.2 tejto zmluvy.

článok č . Y .
Záverečné ustanovenie:
Zmluvné strany výslovne súhlasia pre tento zmluvný vzťah s použitím zákona č.513/91 Zb. v znení predpisov platných ku dňu
uzavretia tejto zmluvy (Obchodný zákonník).
Objednávateľ zaslal ním podpísanú zmluvu zhotoviteľovi poštovou zásielkou. Vzhľadom k tomu zmluva nadobúda účinnosť dňom,
v ktorom zhotoviteľ prevezme zmluvu podpísanú aj objednávateľom.
Po dobu 5 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy, alebo jej dodatku, je vystavujúca strana viazaná svojim návrhom.
Do uplynutia doby uvedenej v odseku 7.3 tejto zmluvy, musí strana ktorej bol návrh určený, doručiť navrhovateľovi svoje stanovisko k
návrhu. Ak tak strana, ktorej bol návrh určený nevykoná, návrh podaný navrhovateľom sa stáva pre navrhovateľa nezáväzný.
Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká
prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej
strany, ktorá ho prejavila.
Meniť, alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené
a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
V prípade záujmu objednávateľa bude autorský dozor zhotoviteľ vykonávať na základe novej zmluvy, ktorú sa zaväzuje podpísať za
bežných zmluvných podmienok a za cenu stanovenú podľa platného Cenníka UNIKA.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie dostane zhotoviteľ a jedno objednávateľ.
V platnom znení zmluvy nie je nič prepisované, dopisované, alebo inak upravované tak, aby to menilo pôvodný zmysel zmluvy.
't y /
Súhlasím so znením tejto zmluvy.

objednávateľ (p
dňa 30.

zhotoviteľ (p e č ia tk a podpis)
dňa 3 0 X 2 0 1 5
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Akcia:

D O L N Á S E Č , re k o n š tru k c ia c h o d n ík o v pre c h o d c o v

Predmetom technickej projektovej dokumentácie je návrh rekonštrukcie plochy terajších chodníkov pre chodcov pri ceste 111/1542, v dĺžke približne 1km v obci Dolná Seč, so zmenou šírky
a povrchu tak, aby to bolo v súlade s platnými technickými predpismi. Prípravné projektové práce technické súvisiace s výstavbou, ako projektová dokumentácia stavebná, v podrobnosti
zjednodušenej projektovej dokumentácie použiteľnej ako technický podklad k „Ohláseniu stavby“ v zmysle Stavebného zákona a Cestného zákona, v podrobností vhodnej k zhotoveniu
položkového rozpočtu a výkazu výmer pre verejné obstaranie stavebného zhotoviteľa. Predpokladaný finančný náklad na výstavbu je približne 80-100 tis.€ bez DPH, ktorý bude spresnený
terénnymi danosťami a projektovo-technickým riešením. Rozsah dokumentácie bude v zmysle Vyhl.Min.životného prostredia SR č.453/2000 Z.z. SR.

Opis výkonovej fázy a oceňovanie podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác, ktorý vydala R-UNIKA, v roku 2010

N áročné
koncepčné

práce

€/hod

24,90 €

€/hod

M enej náročné
práce
€/hod

19,40 €

14,90 €

P om ocné práce
€/hod

9,00 €

ootre b ný p o č e t hodín na výkon
Vstupné rokovania s objednávateľom a zainteresovanými zložkami

2,00
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0,00

0,00

3,00

0 ,0 0

0,00

58,20

Vypracovanie technického návrhu a rozpočtového ocenenia tak, aby náklad neprekročil 10Otis.Eur

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

199,20

Projektová dokumentácia technická s návrhom opatrení ako podklad k povoleniu stavby a rozpočtovaniu
Rozpočet obstarávacích nákladov navrhovanej stavby

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00

6 2 0 ,8 0

0,00

0 ,0 0

8,00

0,00

0,00

155,20

Výkaz výmer k verejnému obstarávaniu navrhovanej stavby

0,00

0,00

4 ,0 0

0,00

0,00

7 7,60

Rozmnožovanie, kompletizácia a expedícia listinnej formy dokumentácie, fakturácia

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

18,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00
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0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
cena za projektové výkony a súvisiace pomocné výkony 1 195,40

O p is v ý k o n o v e j fá zy p o m o c n ý c h a p rid ru ž e n ý c h v ý k o n o v
materiálové náklady
dopravné náklady:

na rozmnoženie listinnej formy projektovej dokumentácie
KN-080-DJ 9,41/1 OOkm;

cestovné náhrady na 1km 0,183 € / 1km
úhrn (dopr.+cest.) =0,308 € za 1km

sád

6 A4

40 €/A4

0,1

2 4 ,0 0

Komárno - Dolná Seč
počet
€ za
4 6 ,2 0
vzdialenosť = 75km *2=150km
km 150 1km 0,308
SPOLU cena za projektové a pomocné výkony, bez DPH 1 265,60
sadzba DPH
20%
253,12
cena za všetky výkony spolu, s DPH 1 518,72

T e rm ín d o d a n ia p o n ú k a n ý c h prác a le b o v ý k o n o v
P o d k lad y ku s p ra c o v a n iu od o b je d n á v a te ľa

d o 1 0.1 2 .2 0 1 5
k a ta s tr.údaje, ú da je o p o d ze m n ých v e d e n ia c h na sta v e n is k u

CD'

O)

ro
ŕo

o

cn

K o m á rn o

+ cena poh. látok 1,33 € / 1= 0,125 €11 km

počet

OJ

te lefón : 0 9 4 9 /2 0 8 4 1 8

0,00

O

IČ D P H : S K 2 0 2 1 7 3 8 1 0 3 ;

Terénne zákresy, zisťovanie skutkového stavu

A q u a p la n , s .r.o ., K o s s u th o v o n á m .18, 9 4 5 01

33,20 €

práce €/hod

N áročné práce

IČO: 3 6 5 5 3 4 2 5 ;

Minimálne hodinové sadzby podľa článku 2.4.2.Cenníka R-UNIKA 2010

K oncepčné
a koordinačné

