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Zmluva o dielo
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov
l.
Zmluvné strany
Objednávatel':
Mesto Sládkovičovo
Sídlo:
Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,92521
IČO:
00306177
DIČ:
2021006746
IČ DPH:
nie je platca DPH
Bankové spojenie:
VÚB a.s.
Číslo účtu:
18028-132/0200
Zastúpený:
Ing. Anton Szabó, primátor mesta
(ďalej iba "objednávatel"')
Zhotovitel':
AD ConsuIt, a.s.
Sídlo:
IČO:
DrČ:
rč DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis:
Zastúpený:

Sládkovičovo

Hradská 80, 821 07 Bratislava
35 859237
2021724342
SK2021724342
Tatra banka, a.s. Bratislava
262373 1255/1100
Okresný súd Bratislava l, Oddiel: Sa, vložka č.3140/B
Ing. Daniel Sztruhár, člen predstavenstva
Ing. Adrian Holienčín, člen predstavenstva

(ďalej iba .zhotoviteľ")

II.
Predmet zmluvy
l.

2.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto zmluve pre
objednávateľa vypracovat' k projektu "Sládkovičovo
- kanalizácia
a ČOV" z dôvodu
ukončenia jeho realizácie ako verejnej práce, t.j. projektu spolufinancovaného z Kohézneho
fondu (KF) a rozpočtu SR v rámci Operačného programu životné prostredie (OPŽP) na roky
2007-2013, nasledovné dokumenty:
A. Konsolidovaná finančná analýza pri ukončení projektu generujúceho príjem
B. Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce, ktoré bude
spracované v súlade so zákonom Č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení a v
rozsahu podľa Vyhlášky Č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 254/1988 Z.z., ako
aj Praktickou príručkou hodnotenia ekonomickej efektívnosti verejnej práce vydanou
MVRRSR.
(ďalej len dielo alebo predmet zmluvy).
Ak v čase plnenia predmetu tejto zmluvy vznikne potreba zmeny resp. rozšírenia diela naviac,
oproti dohodnutému rozsahu v čl. II. bod 1., stane sa rozšírenie súčast'ou predmetu tejto zmluvy
po uzatvorení písomného dodatku k tejto zmluve. Cenové a realizačné náležitosti zmeny resp.
rozšírenia diela naviac budú riešené v dodatku k tejto zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovat' dielo pre objednávateľa v termínoch podľa čl. IV. tejto
zmluvy

III.
Cena diela a platobné
1.

2.

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy, určená dohodou zmluvných
v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vyhlášky Č. 87/1996
v platnom znení, je cena pevná.
.
Cena je uvedená v členení:
A. Konsolidovaná
finančná analýza pri ukončení projektu generujúceho
príjem
6 000,B. Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce
3 900,•

cena spolu bez DPH

•

DPH 19 %

•
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
ll.
12.

podmienky

cena diela s

strán
Z. z.

EUR
EUR

9 900,- EUR
1980,-

EUR

............................ 11 880,- EUR

DPH

Výška
DPH bude fakturovaná
podľa platných
právnych
predpisov
aktuálnych
v čase
odovzdania diela.
V dohodnutej
zmluvnej cene sú zahrnuté všetky potrebné služby, priame náklady a činnosti
súvisiace s vypracovaním
diela vyšpecifikovaného
v predmete zmluvy.
Objednávateľ
neposkytuje zálohu zhotoviteľovi.
Cena za dielo bude zhotoviteľovi
vyplatená na základe faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený
vystaviť
po prevzatí
a odsúhlasení
ucelených
častí podľa článku III.2 objednávateľom
podpísaním Zápisnice o odovzdaní a prevzatí.
Faktúra musí obsahovať
všetky náležitosti
faktúry stanovené
v zákone Č. 222/2004
Z. z.
v platnom znení a číslo zmluvy podľa evidencie objednávateľa.
K faktúre musí byt' priložená
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného
diela podpísaná oprávnenými
zástupcami
obidvoch zmluvných strán.
Výška fakturácie predmetu diela:
A. Konsolidovaná
finančná analýza pri ukončení projektu generujúceho
príjem
.................................................................................................................
6 000,- EUR + DPH
B. Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce
................................................................................................................
'. 3 900,- EUR + DPH
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Dňom doručenia faktúry je deň
zaevidovania
faktúry na podateľni
objednávateľa.
V prípade, ak vo faktúre budú uvedené
nesprávne
údaje, alebo nebude obsahovať
všetky náležitosti
a podmienky
uvedené v tejto
zmluve, je to dôvod na odmietnutie
faktúry ajej vrátenie na prepracovanie.
Nová lehota
splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
Cenu bude možné meniť len v prípade, že sa zmluvné stany vzájomne dohodnú v dodatku
zmluvy o dielo na znížení príp. rozšírení rozsahu diela.
Objednávateľ
sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi
nad rámec dohodnutej
ceny v bode 2 tohto
článku aj cenu za prípadné rozšírenie diela v zmysle čl.II bodu 2 tejto zmluvy.
V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu
od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa,
bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi
práce rozpracované
ku dňu zrušenia
alebo odstúpenia od zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny po vzájomnej dohode o rozsahu
vykonaných
prác a to maximálne
až do výšky
100% zmluvnej
ceny podľa skutočne
rozpracovaného
predmetu zmluvy.

IV.
Čas plnenia
1.

a počet výstupov

plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy v nasledovných
termínoch od
podpisu tejto zmluvy:
A. Konsolidovaná
finančná analýza pri ukončení projektu generujúceho
príjem:
- do 3 týždňov od poskytnutia podkladov objednávateľom
B. Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce:
- do 2 mesiacov od schválenia záverečnej žiadosti o platbu zo strany poskytovateľa NFP
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2.

3.

4.

Termíny plnenia uvedené v bode 1 tohto článku platia za predpokladu, že objednávatel'
poskytne zhotovitel'ovi ku dú.u podpisu tejto zmluvy súčasne všetky potrebné podklady v
minimálne nasledovnom rozsahu:
Prevádzkový poriadok a projekt skutočného vyhotovenia stavby
Preberací protokol diela (alebo všetkých jeho častí)
Kolaudačné rozhodnutie (resp. rozhodnutia na všetky jeho časti)
Kópie všetkých stavebných povolení, vrátane predÍžení (pdf)
Kópie preberacích protokolov (doc resp. pdf)
Kópie všetkých kolaudačných rozhodnutí (pdf)
Kópia zmluvyoNFP, vrátane Prílohy č.2 a všetkých dodatkov
Konečná faktúra za práce (xls) - vrátane podrobného položkového súpisu pre všetky SO a
PS
Stavebný zámer verejnej práce (doc alebo pdf)
Protokol o štátnej expertíze (doc alebo pdf) - ak bola vykonaná štátna expertíza
Všetky ostatné náklady na verejnú prácu, napr. stavebný dozor, PM, autorský dozor,
projekty vo forme prehl'adnej tabul'ky v xls s konečnými cenami, vrátane príspevkov z EU
aSR
Projekt skutočného vyhotovenia, textová časť - sprievodná a technická správa (doc, pdf).
V prípade neposkytnutia niektorého z vyššie uvedených podkladov sa termíny plnenia uvedené
v bode 1 posúvajú o príslušný čas, t.j. o dobu od podpisu tejto zmluvy až do poskytnutia
príslušného podkladu.
Zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi predmet zmluvy nasledovne:
A. Konsolidovaná finančná analýza pri ukončení projektu generujúceho príjem:
v počte 3 ks v tlačenej forme a Ix v PDF súbore resp. digitálnej forme
B. Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce:
v počte 4 ks v tlačenej forme a Ix v PDF súbore resp. digitálnej forme

V.
Práva a povinnosti zhotoviteľa
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Zhotovitel' sa zaväzuje pri spracovaní predmetu zmluvy dodržať platné normy SR a
nadväzujúce normy EÚ.
Zhotovitel' sa zaväzuje plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy s odbornou
starostlivosťou a načas, a to v súlade s pokynmi objednávatel'a.
Zhotovitel' je oprávnený pre riadne splnenie svojej úlohy požadovať od objednávatel'a potrebné
informácie v súlade s čl. VI. bod 2. tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zaväzuje považovať všetky informácie získané pri uzatváraní tejto zmluvy,
informácie obsiahnuté v tejto zmluve, ako aj informácie získané pri plnení predmetu tejto
zmluvy za chránené informácie, tvoriace predmet obchodného tajomstva.
Zhotovitel' je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť objednávatel'ovi priebežné informácie
o postupe plnenia úloh, ak ho o to objednávatel' požiada v súlade s čl. Vl. bod. 4. tejto zmluvy.
Kontaktná
osoba
zhotovitel'a:
Ing. Adrian
Holienčín
(tel.: 0918910478,
e-mail:
holiencin@adconsult.sk).
VI.
Práva, povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

l.

2.

Objednávatel' sa zaväzuje dielo po jeho riadnom ukončení od zhotovitel'a prevziať, poskytnúť
zhotovitel'ovi
spolupôsobenie
dohodnuté v tejto zmluve a zaplatiť zhotovitel'ovi cenu
dohodnutú v tejto zmluve o dielo.
Objednávatel' sa zaväzuje odovzdať zhotovitel'ovi všetky potrebné informácie a podklady
potrebné na vykonanie prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy a poskytnúť mu súčinnosť tak, aby
mohol svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy splniť riadne a včas. Kontaktnou osobou
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3.
4.
5.

6.

zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy je p. Attila Oravec (tel.: 0903/221088, e-mail:
sladkovicovo@sladkovicovo.sk).
Objednávateľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok špecifikovaný v bode 2. tohto článku bez
zbytočného odkladu po požiadaní zhotoviteľom.
Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa priebežné informácie o plnení úloh.
Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade zrušenia zmluvy pre okolnosti, ktoré budú na strane
objednávateľa,
uhradí zhotoviteľovi
všetky preukázateľne
nabehnuté náklady, ktoré
zhotoviteľovi vznikli pri plnení predmetu tejto zmluvy od začiatku prác do termínu zrušenia
zmluvy.
V prípade potreby, má objednávateľ právo vyžiadať od zhotoviteľa služby nad rámec tejto
zmluvy. Finančné nároky sa budú riadiť ustanovením čl. lI., bod 2 tejto zmluvy.
VII.
Spôsob vypracovania diela

l.
2.

3.

4.
5.

6.

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy na vlastné náklady a
nebezpečenstvo, v čase dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Zhotoviteľ je povinný počas vypracovania diela poskytnúť objednávateľovi údaje o stave
rozpracovania a spôsobe riešenia diela v priebehu realizácie zmluvného diela s početnosťou
podľa požiadavky objednávateľa.
Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotoviteľ zodpovedá
objednávateľovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a to aj za porušenie,
alebo zanedbanie povinností svojich subdodávateľov pri zabezpečení časti diela.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom. Nevykonanie kontroly
vykonávania diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania zmluvného diela bude poskytovať
zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie a to prostredníctvom svojej
kontaktnej osoby, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení dokladov,
zapožičaní potrebnej projektovej a inej dokumentácie, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky zo zmluvy o dielo na tretiu osobu, ako aj
svoje pohľadávky voči objednávateľovi, bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
VIII.
Úroky z omekania

l.

2.

Ak zhotoviteľ nedodá dielo alebo jeho časť riadne a včas, je objednávateľ oprávnený požadovať
od neho zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z celkovej ceny diela za každý i začatý deň
omeškania.
Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od neho
požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0.05 % z fakturovanej čiastky za každý i začatý
dell omeškania.
IX.
Veobecné ustanovenia

l.

2.
3.

Objednávateľ je oprávnený použiť dielo iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Na iné ako
z tejto zmluvy vyplývajúce účely je objednávateľ oprávnený dielo použiť len na základe
prechádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa.
Dokumentáciu zapožičanú zhotoviteľovi v rámci spolupôsobenia objednávateľa je zhotoviteľ
povinný odovzdať objednávateľovi spolu s predmetom zmluvy pri odovzdaní a prevzatí diela.
Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory zo zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej
ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním.
V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu rozporu touto formou, spor bude predložený k rozhodnutiu
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príslušnému súdu podľa sídla žalovaného, v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 99/1963
Zb. Občiansky súdny priadok v platnom znenÍ.
X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.
2. Zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných
strán. Strana, ktorá navrhuje zmenu doplnenia, alebo zrušenie zmluvy, je povinná odovzdať
písomne svoj odôvodnený návrh druhej strane vo forme dodatku k zmluve o dielo. K návrhom
dodatkov sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od obdržania návrhu.
Počas tejto doby je návrhom viazaná strana, ktorá návrh podala.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade organizačných zmien u objednávateľa, všetky práva a
povinnosti objednávateľa, vyplývajúce z tejto zmluvy, postúpi na novú nástupnícku právnickú
prípadne fyzickú osobu.
5. Zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
6. Podpísaním zmluvy prejavujú zmluvné strany bez nátlaku svoju slobodnú vôľu, prehlasujú, že
zmluvu pozorne prečítali a s jej obsahom súhlasia v celom rozsahu.

V Sládkovičove, dňa

Q1.:jj.: ..~ S--

V Bratislave, dňa

.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Anton Szabó

Ing. Daniel Sztruhár
člen predstavenstva
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prim~

Podpis

I

Ing. Adrian Holienčín
člen predstavenstva

Podpis

Pečiatka

Pečiatka
AD Consult, a.s.
Hradskó 80
821 07 BRATiSLAVA
ICO: 35 869-237 IC DPH: S<202I724342
(3)
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