
ZMLUVA O DIELO č: 01/201 5 
zhotovenie projektovej dokumentácie 

uzavretá podra § 536 a nasl. zákona č . 5 l 3ľ l 99 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verej nom obstarávaní medzi 
zrnluvn}·mi stranami uveden}·mi v čl. I. tejto zmluvy. 

1. Objednávateľ: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

1. 
Zmluvné strany 

Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2. 953 01 Zlaté Moravce 
Ing. Serafína Ostri hoňová 

Zástupca vo veciach technick)'ch: 
zmluvných: 

Ing. Jozef Mol nár. PhD. 
Ing. Serafína Ostrihoňová 
00308676 I ČO: 

IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
T~Jefón, fax, e-mail: 

2. Zhoto\'iteľ: 
Adresa: 
Zastúpený: 
IČO : 
DIČ : 
IČDPH: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 

2021058484 
VÚB Nitra, č. účtu 3342216210200 
+0421376923926; +421376923945 

(objednávate ľ nie je platcom DPH) 
(ďalej len „ objednávate!'" ) 

Ing. Dušan Ondrcjka 
951 94 Hostie 363 
Ing. Dušanom Ondrejkom 
43 31 o 435 
107 712 8448 
nie je platcom DPH 
Sl.sp a.s Zlaté Moravce 
0233352672/0900 

(zhotoviteľ nie je platcom DPH) 
(ďalej len „ ::hotoľite /< ') 

II . 
Preambula 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
zákazku podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov, ktorej víťazom sa stal zhotoviteľ. 



III. 
Predmet plnenia 

3.1. Predmet plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá pre objednávateľa 
projektovú dokumentáciu s názvom: 

„Obstaranie projektovej dokumentácie na zlepšenie tepelno - technick)'ch vlastností 
budovy Daňového úradu Zlaté Moravce"' 

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu 
(ďalej len .. dielo"' alebo „projektová dokumentácia"' ) 

3.2 Východiskové údaje 

Daúový úrad Zlaté Moravce je administratívna budova a nachádza sa: 
• na parcele registra .,C'·, parcelné číslo 1129/2 
• katastrálne územie Zlaté Moravce 
• list vlastníctva č.3453 
• adresa budovy: Hviezdoslavova 183. 953 O 1 Zlaté Moravce 

3.3 Predmetom projektu budú časti: 
Architektonicko - stavebná časť: 

• Zameranie skutočného stavu budovy 
• zateplenie fasády bytového domu 
• rekonštrukcia plochej strechy 
• zateplenie suterénu 
• výmena otvorových konštrukcií 
• farebné variácie fasády 
• detaily obvodového plášťa a strešnej konštrukcie 

Tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií 
Energetické hodnotenie budovy 
Bleskozvod 
Statické posúdenie 
Projekt požiarnej ochrany 
Výkaz výmer / rozpočet 

3.4 Pri zhotovení diela bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy, 
dojednania tejto zmluvy. bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

3.5 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3.6 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre 
vykonávanie požadovaných prác. 



IV. Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že die lo začne vykonávať deň nasledujúci po doručení 

podpísanej zmluvy o dielo a ukončí najneskôr do termínu: 09.09.2015. 

4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok : riadnym vypracovaním projektu v rozsahu predmetu 
a jeho odovzdaním objednávateľovi. 

4.4 Odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentác ie 
objednávateľovi na jeho adresu v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme . 1 vyhotovení v digitálnej 
forme a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

4.5 Dodržanie termínu plnenia je závi slé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. 

4.6 Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v 
omeškaní. 

4.7 Objednávateľ sa zaväzuj e. že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu. 

V. Cena 

) . 1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu č III. tejto zmluvy j e stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č.18/1 996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpi sov ako pevná cena. 

5.2 Cena za zhotovenie diela 
.. Obstaranie projektovej dokumentácie na zlepšenie tepelno - technických vlastností budovy 
Daúového úradu Zlaté Moravce„ - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
a realizáciu je 

2 640.-€ 

Slovom: - dvetis ícšestoštyridsať - EURO 

Zhotoviteľ nie je platcom DPH. 

V cene diela nie sú zahrnuté výdavky a náklady zhotoviteľa, ktoré vynaloží pri plnení svojho 
záväzku napr. poplatky za vydanie vyjadrení, rozhodnutí, súdne poplatky, prieskumy. Tieto 
náklady objednávateľ zhotoviteľovi uhradí po predložení príslušných dokladov, (vyjadrenie, 
rozhodnutie, faktúra„ „) na základe faktúry od zhotoviteľa. 

5.3 V prípade. že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane 
obj ednávateľa, bude zhotoviteľ faktúrovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom diele 
vo vzájomne dohodnutej výške. 



VI. Platobné podmienky 

6.1 Cenu za zhotovenie projektu uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu -
faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi pri odovzdaní diela podľa čl. IV. 
tejto zmluvy. 

6.2 Faktúra bude obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu. sídlo. č íslo 

zmluvy. číslo faktúry. označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má poukázať, 
fakturovanú sumu. označenie diela, obtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

6.3 V prípade. že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve. 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi . pričom objednávateľ nie je v omeškaní s platbou faktúry. 

6.4. Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 14 dní. 

VII. Ostatné dojednania 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác na diele poskytne zhotoviteľovi potrebné 
spolupôsobenie. spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov. upresnení 
podkladov. v;jadrení a stanovísk. ktorých potreba vznikne počas prác na predmete 
obstarávania. 

7.2 Vlastníkom zhotoveného diela je po jeho prevzatí v súlade s bodom 4. 4 tejto zmluvy 
objednávateľ. 

7.3 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať odbornou starostlivosťou. zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje. že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III tejto zmluvy. 

VIII. Záručná doba - zodpovednosť za vady 

8.1 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 a zodpovedá 
za kvalitu projektu do doby najbližšej rekonštrukcie. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady. ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené, použitím nenáležitých podkladov 
prevzatých od objednávateľa. 

8.4. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu. 



8. 5. Zhotoviter' sa zaväzuje odstrániť bezodplatne prípadné vady projektu bez zbytočného 
odkladu po uplatnení písomnej reklamácie 

IX. Zmluvné pokuty 

9 .1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v termíne podľa 
bodu 4. 1. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0.02 % z ceny predmetu zmluvy za každý začatý 
deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotovi teľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 0.02 % z faktúrovanej ceny predmetu zmluvy za každý začat)' deň 

omeškania. 

X. Záverečné ustanovenia 

10.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniam i Obchodného 
zákonníka a s ním súvisiacich právnych predpisov. 

10.2 Meniť a dopÍňať obsah tej to zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 
budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.3 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. z ktorých jednu si ponechá zhotoviteľ 

a dve obj ednávateľ. 

10.4 Zhotov iteľ vyhlasuj e. že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 

objednávateľom. 

10.5 Zmluvné strany si zm luvu prečítali . jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že táto zmluva 
zodpovedá ich slobodnej, určitej a vážnej vôli , uzavierajú ju dobrovorne a na znak súhlasu s 
j ej obsahom ju podpisujú. 

10.6 Táto zmluva je platná dňom podpísania zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa 

a účinná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

V Zlatých Moravciach dňa 14.08.2015 

obj ednávateľ 

Ing. Serafina Ostrihoňová 
Primátorka mesta 

Ing. Dušan Ondrejko 
951 94 Hostie 363 

IČO: 43 310 435 DIČ: 1071128448 

zhotoviteľ 

Ing. Dušan Ondrejka 


