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s.2CEMOS

CEMOS, s. r, o.
Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava

ZMLUVA O DIELO
číslo objednávateľa:

04/2011

; číslo zhotoviteľa:

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

Vypracovanie
PRÍSTUPOVÁ
ČL1

1.1

ZMLUVNÉ

dokumentácie

na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu:

KOMUNIKÁCIA

PRE PRIEMYSELNÝ

PARK ZÁPAD

STRANY:

Objednávateľ:

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329,92521

Sládkovičovo

Zastúpený:

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

IČO:
DIČ:

00306177
2021006746

Bankové spojenie:
ČÍslo účtu:

VÚB a.s. Galanta
18028132/0200

Telefón:
Fax:
E-mail:

031/7842712
0317016051
sladkovicovo@sladkovicovo.sk

1.2

CEMOS, s. r. o.
Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava

Zhotoviteľ:

Zastúpený:

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:
al vo veciach zmluvných:
bl vo veciach technických:

Ing. František Brliť, riaditeľ spoločnosti
Ing. Anna Federičová

IČO:
IČDPH:
DIČ:

35744022
SK2020252069
2020252069

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Tatra banka Bratislava
262025 1758/1100
02/5363 3134
02 / 5363 3136
brlit@cemos.sk
Obchodný register Okresného
vložka č. 17031/B

súdu Bratislava

l, oddiel Sro,
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Čl. 2

PREDMET

ZMLlNY:

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu:
"PRÍSTUPOVÁ
Čl. 3
3.1

KOMUNIKÁCIA

ROZSAH A OBSAH PREDMETU

PRE PRIEMYSELNÝ

PARK zÁP AD"

ZMLUVY:

Zhotovitel' dodá redukovanú dokumentáciu na stavebné povolenie, ktorej obsahom bude:
A

Sprievodná správa

B

Prehľadná situácia

C

Koordinačný výkres Ml: l 000

D

Písomnosti a výkresy objektov
Dl

M 1:50000

Cesta I/62, II/5l0 a I1I/0622 Sládkovičovo, križovatka
010-00
Úprava plochy pre ZS
101-00
Okružná križovatka ciest I/62, ll/51 O a III/0622
102-00 Úprava cesty II/51 O
104-00 Úprava pol'nej cesty
110-00 Dočasná obchádzka cesty [/62 a II/5l O
651-00 Preložka dial'kového kábla

D2 Prístupová komunikácia pre priemyselný park Západ
103-00 Rekonštrukcia cesty 1II/0622 k priemyselnému parku Západ
D3
E

Most cez Stolíčný potok
201-00 Most cez Stoličný potok

Výkaz výmer

Predbežný rozpočet
3.2

Rozsah redukovanej DSP bude nasledovný:
010-00

Úprava plochy pre ZS
l Technická správa
2 Situácia

10 1-00

Okružná križovatka ciest 1/62, II/5l O a IJI/0622
1 Technická správa
2 Situácia
3 Vzorové priečne rezy

102-00

Úprava cesty II/S 10
1 Technická správa
2 Situácia
3. Vzorový priečny rez

104-00

Úprava pol'nej cesty
1 Technická správa
2 Situácia
3 Vzorový priečny rez

110-00

Dočasná obchádzka cesty I/62 a II/51 O
1 Technická správa
2 Situácia
3 Vzorový priečny rez

651-00 Preložka diaľkového kábla
1 Technická správa
2 Situácia
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Čl. 4
4.1
4.1.1

SPÔSOB VYPRACOVANIA

PREDMETU ZMLUVY:

Predmet zmluvy bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v počte:
DSP

- 7 exemplárov v tlačovej forme, okrem objektu
dokumentácie doplní objednávatel'

201-00, ktorý do

- Ix v digitálnej forme vo formáte pdf, okrem objektu 201-00, ktorý do
dokumentácie doplní objednávateľ
- 1 x v digitálnej forme vo formáte dwg, doc a xls, okrem objektu 201-00,
ktorý do dokumentácie doplní objednávateľ
4.1.2

Položkovitý rozpočet

- 2 exempláre v tlačovej forme a Ix v digitálnej forme vo formáte xls.

4.1.3

Na požiadanie objednávateľa
osobitnú úhradu.

zhotoviteľ

dodá ďalšie vyhotovenia

v požadovanom

počte za

4.2
Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
slovenské technické normy (STN) platné v čase vydania stavebného povolenia, ustanovenia tejto zmluvy,
a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy,
zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a
organizácií.
4.3
Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania dokumentácie budú mať vplyv na cenu a termín
plnenia, objednávateľ sa zaväzuje rokovať o úprave ceny a termínu plnenia vo väzbe na zmenu predmetu
plnenia.
Čl. 5
5.1

Podklady A SPOLUPÔSOBENIE

OBJEDNÁVATEĽA:

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi nasledujúce podklady:

5.1.1 Pre zhotovenie DRS do 2 dní po uzatvorení tejto zmluvy:
• vypracovanú štúdiu stavby;
• projektovú dokumentácie objektu 201-00.
5.2
Objednávatel' sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov spresnení
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 3 dní od
jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia
spolupôsobenia.
5.3 Nedodržanie termínu podľa ods. 5.1, a 5.2 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí
zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať
omeškaniu objednávateľom.
5.4

Za právnu a vecnú správnosť podkladov poskytnutých zhotoviteľovi zodpovedá objednávateľ.

5.5
Za technickú správnosť a vhodnosť podkladov, ktoré poskytne objednávateľ zhotoviteľovi, nesie
zodpovednosť objednávateľ. Za správnosť a vhodnosť ostatných podkladov nesie zodpovednosť subjekt,
ktorý ich zhotoviteľovi poskytol, pričom sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za kvalitu diela,
s výnimkou bodu 9.4 tejto zmluvy. Povinnosťou zhotoviteľa je upozorniť objednávateľa, alebo ten
subjekt, ktorý poskytol podklady na nesprávnosť, alebo nevhodnosť dodaných podkladov v lehote
najneskôr do 5 dní odo dňa ich doručenia.
Čl. 6

ČAS PLNENIA:

6.1
Zhotovi te l' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podl'a čl. 3
tejto zmluvy v termínoch:
6.1.1

DSP

do 10.10.2011

6.2
Dodržanie tohto termínu podľa bodu 6.l je závislé od riadneho
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

a včasného

spolupôsobenia
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6.3
Predmet plnenia podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa ČI. 3 tejto zmluvy je splnený riadnym
vypracovaním a preukázateľným odovzdaním dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním dokumentácie
sa rozumie aj jej osobné odovzdanie v sídle objednávateľa uvedenom v čl. 1, bod 1.1 s vyhotovením
protokolu o odovzdaní a prevzatí s podpismi oboch strán.
Čl. 7

CENA PRÁCE A PLATOBNÉ

PODMIENKY:

7.1
Cena za vypracovanie diela podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená
dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Špecifikácia ceny prác je uvedená
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
7.2

Cena predstavuje:
Dokumentácia
DSP

Cena bez DPH
4430,00 €

DPH 19 %
886,00 €

7.3
Cena za ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie
základe kalkulácie nákladov reprografických prác.

Cena vrátane DPH
5316,00 €

podľa čl. 4 bod 4.1.3 bude určená .na

7.4
Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavená zhotoviteľom
tejto zmluvy v termíne podľa bodu 6.1 s cenou podl'a bodu 7.2 tejto zmluvy.
7.5

..

po splnení predmetu

Splatnosť faktúry je 21 kalendárnych dní od jej doručenia do sídla objednávateľa.

7.6
Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti
podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak ich
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto
faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade
plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
Čl. 8

SANKCIE:

8.1
V prípade nedodania dokumentácie v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ VOCI
zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny služby za každý
deň omeškania.
8.2
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo
výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.3
O použití ktorejkoľvek
objednávateľa.

zo sankcií objednávateľ

bezodkladne

upozorní zhotoviteľa

a zhotoviteľ

8.4
Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej
strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Čl. 9

ZODPOVEDNOSŤ

ZA CHYBY:

9.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve, a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
9.2
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi
v trvaní dvoch rokov.

aje dohodnutá

9.3
Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má predmete zmluvy v čase odovzdania objednávateľovi. Za
chyby, vzniknuté po jej odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
9.4
Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych a nevhodných
podkladov prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ na ne preukázateľným
spôsobom a včas upozornil
a objednávateľ aj napriek tomu na ich použití trval.
9.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby predmetu zmluvy odstrániť bezplatne a bez zbytočného
odkladu, po uplatnení reklamácie objednávateľom písomnou formou, počas záručnej doby.
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9.6
Prípadnú reklamáciu chyby plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po
zistení chyby počas záručnej doby, písomnou formou do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl.l , bod
1.2.
Čl. 10

OSTATNÉ UJEDNANIA:

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po
uzavretí zmluvy zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa čl. 4, alebo vzniknú nové požiadavky
objednávateľa, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvárania tejto zmluvy s preukázateľným vplyvom na
cenu a termín plnenia.
10.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy
fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom
z dohodnutej ceny čl. 7, bod 7.1 a 7.2.
.
10.3 Zhotovitel' bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti
diela na pravidelných
kontrolných poradách, ktorých potreba sa spresní počas spracovávania predmetu zmluvy.
10.4 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo (predmet tejto zmluvy) výlučne iba pre účely vyplývajúce
z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä jeho prenechanie na využitie tretím osobám, je podmienené
výslovným preukázateľným súhlasom zhotoviteľa.
10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré
sú určené v zmluve. Objednávateľ súhlasí s tým, aby zhotovitel' použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako
svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
ČU1

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

II.!
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný,
potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.
11.2

riadne

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.3
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možno len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávneným zástupcami oboch zmluvných strán. Pre
platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
11.4
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote IS
dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho
podala.
1l.5
Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

ustanovenia

Obchodného

zákonníka

11.6
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú
stranu. Žiadosť o predloženie cenovej ponuky je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ:
V Bratislave, dňa

Objednávateľ:
V Sládkovičove, dňa
/1 ~ (·ti\' '"! ŕ:·V'\
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Ing. Anton Szabó
primátor mesta

.
Ing. František Brlit'
riaditeľ spoločnosti

