ZMLUVA O DIELO č. 01/2017/ERB
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „zmluva“) medzi zmluvnými stranami Objednávateľ:
Názov:
REGIÓN BESKYDY z.p.o.
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:
361 48 474
DIČ:
2021544778
Bankové spojenie:
PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK73 5600 0000 0003 0006 4006
V mene, ktorého koná:
Ing. Igor Choma – predseda združenia
Zástupca na rokovanie vo veciach technických:
Lenka Čurhová
Telefónne číslo:
0902 817 771 (ďalej ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Názov:
Ing. Peter Maretta - MARETTA projekt
Sídlo:
Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín
IČO:
31043828
DIČ:
1020464302
Bankové spojenie:
VÚB Dolný Kubín
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK62 0200 0000 0002 9894 6332 v zastúpení: Ing. Peter Maretta
Zapísaný: autorizovaný stavebný inžinier, SZČO (ďalej ako „zhotoviteľ“) (objednávateľ a
zhotoviteľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana” a spoločne ako
„zmluvné strany”)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet
zákazky „Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklotrasy v obci Klin“, ktoré
realizoval objednávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) zaslaním výzvy na predkladanie ponúk 3 potenciálnym zhotoviteľom a
zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle objednávateľa.
Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v
súvislosti so záväzkom zhotoviteľa vypracovať a dodať dielo špecifikované v čl. II a v
prílohách č. 1 a č.2 tejto zmluvy v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou a
v súvislosti so záväzkom objednávateľa riadne a včas vykonané dielo a poskytnuté služby
prevziať a zaplatiť za ne cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

Čl. II
Predmet diela
1.

Predmetom plnenia je spracovanie projektovej dokumentácie chodníka a rekonštrukcia
existujúcej cesty III triedy č. 2286 v stupňoch podľa ods. 4. tohto čl.

2.

Projektová dokumentácia bude riešiť návrh nového chodníka, úpravu cesty, návrh
odvodnenia komunikácie a chodníka, oprava mostných objektov, cyklokoridor na
zrekonštruovanej ceste s horizontálnym a vertikálnym značením jednotlivých cyklotrás.

3.

Projekt bude vecne a nákladovo rozčlenený na samostatné stavebné objekty pre chodník,
úpravu cesty, odvodnenie cesty a chodníka, úpravu mostov.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi dielo – projektové
dokumentácie na výstavbu cyklotrasy v obci Klin, ktoré pozostávajú z:
a) projektovej dokumentácie projektu pre územné rozhodnutie,
b) dokumentov potrebných pre vydanie stanovísk príslušných dotknutých orgánov
a majiteľov dotknutých pozemkov,
c) projektu pre stavebné povolenie,
d) realizačného projektu vrátane popisu prác s výkazom výmer, špecifikácií strojov a
zariadení a kontrolného rozpočtu stavby (v popise jednotlivých položiek rozpočtu
neuvádzať názov výrobku alebo označenie výrobcu).
Súčasťou dodávky je polohopisné a výškopisné zameranie stavby.

5.

Každá časť projektovej dokumentácie zhotoviteľa musí obsahovať všetky štandardné časti
potrebné pre jej odsúhlasenie a povolenia, vrátane vizualizácii jednotlivých rozhodujúcich
častí budúcej stavby.

6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne prepracovať projektovú dokumentáciu podľa čl. II ods.
1 písm. a) až c) tejto zmluvy v prípade a v rozsahu záväzných podmienok, stanovísk a
vyjadrení stavebného úradu a/alebo ostatných orgánov verejnej správy a/alebo iných
dotknutých orgánov v rámci stavebného konania a tiež v prípade a v rozsahu dodatočných
podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, a to najneskôr do 20 pracovných dní
odo dňa, kedy sa o takejto skutočnosti dozvedel.

7.

Zhotoviteľ sa v súvislosti so záväzkom podľa odseku 1 tohto článku zmluvy zároveň
zaväzuje zúčastniť kontrolných dní pri realizácii stavebných prác, a to minimálne 1x počas
realizácie stavebných prác, na základe písomnej alebo elektronickej pozvánky
objednávateľa zaslanej na meno kontaktnej osoby uvedenej v tejto zmluve.

8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o Územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) a vyhláškou Ministerstva životného
prostredia č. 453/2000 Z. z.
Čl. III
Termín, spôsob a miesto plnenia zmluvy

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že časti diela podľa čl. II ods. 1 písm. a) a c) tejto zmluvy vykoná
a dodá objednávateľovi:

a) projekt pre územné rozhodnutie do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o
dielo,
b) dokumenty potrebné pre vydanie stanovísk príslušných dotknutých orgánov a majiteľov
dotknutých pozemkov potrebné pre stavebné povolenie, do 15 dní od nadobudnutia
účinnosti zmluvy,
c) projekt pre stavebné povolenie do 30 dní od vydania územného rozhodnutia,
d) projekt pre realizáciu stavby do 30 dní od vydania stavebného povolenia.
2.

Objednávateľ poskytne počas spracovania projektu zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu
potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi požadované informácie ihneď,
najneskôr do troch dní.

4.

Dodaním časti diela sa rozumie jeho doručenie na adresu verejného obstarávateľa –
REGIÓN BESKY z.p.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Objednávateľ
potvrdí prevzatie časti diela podpisom oprávnenej osoby na preberacom protokole.

5.

Preberací protokol obsahuje:
a) predmet odovzdávania – zoznam časti projektovej dokumentácie, rozsah jednotlivých
častí (počet strán), dátum vypracovania, meno a priezvisko osoby zodpovednej za
vypracovanie danej časti projektovej dokumentácie
b) identifikácia odovzdávajúceho (zhotoviteľa)
c) identifikácia preberajúceho (objednávateľa)
d) dátum odovzdania/prebrania
e) podpis odovzdávajúceho a preberajúceho.

6.

Kompletná projektová dokumentácia bude objednávateľovi dodaná v písomnej forme v 6
(šiestich) vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD v 2 (dvoch) vyhotoveniach, a to v
nasledovnej forme: textová časť – Word, výkaz výmer časť a rozpočet – Excel, výkresová
časť – DWG.

7.

Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektovej
dokumentácie v požadovanom množstve za úhradu reprografických nákladov v termíne
do 5 dní od doručenia objednávky.

8.

Miesto plnenia zmluvy, pokiaľ z povahy záväzku nevyplýva niečo iné alebo nie je
jednotlivo v tejto zmluve uvedené inak, je sídlo objednávateľa uvedené v záhlaví tejto
zmluvy.
Čl. IV
Cena za dielo

1.

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady,
činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho splnenia predmetu
zmluvy.

2.

Celková cena vo výške 30 600,00 v EUR vrátane DPH (slovom: tridsať tisíc šesťsto EUR)
vyplýva zo súťažnej ponuky poskytovateľa a jej štruktúra je nasledovná:
a)
Cena projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v EUR bez DPH: 5 983,33;
Sadzba DPH 20% v EUR: 1 196,67
Cena projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v EUR vrátane DPH: 7 180,00
(slovom: sedem tisíc stoosemdesiat EUR);
b)
Cena prípravy dokumentov potrebných na vydanie stanovísk pre príslušné dotknuté orgány
a majiteľov dotknutých pozemkov potrebné pre stavebné povolenie a projektu pre stavebné
povolenie v EUR bez DPH: 11 100,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 2 220,00
Cena projektu pre stavebné povolenie v EUR vrátane DPH: 13 320,00 (slovom: trinásť tisíc
tristodvadsať EUR);
c)
Cena projektu pre realizáciu stavby v EUR bez DPH: 8 416,67 Sadzba DPH 20% v EUR:
1 683,33
Cena dokumentácie pre realizáciu stavby v EUR vrátane DPH: 10 100,00 (slovom:
desaťtisíc sto EUR).

3.

V cene podľa ods. 2 tohto článku zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s
predmetom tejto zmluvy.
Čl. V
Platobné podmienky a fakturácia

1.

Zhotoviteľ vystaví na základe potvrdeného preberacieho protokolu faktúru a doručí
ju objednávateľovi.

2.

Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis
vykonaných prác a cenu. Faktúra bude (ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak)
obsahovať:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
b) adresu, sídlo,
c) IČO, DIČ, príp. IČ DPH
d) číslo faktúry,
e) deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
f) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma.
g) názov projektu „PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA VÝSTAVBU
CYKLOTRASY V OBCI KLIN“.

3.

Objednávateľ vykoná v deň doručenia faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že
faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti
deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V
takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu
objednávateľa na účet zhotoviteľa.
4.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní po jej doručení objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať
náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, v opačnom prípade je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade
sa ruší lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej faktúry späť objednávateľovi.

5.

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

6.

Za každý deň omeškania úhrady faktúry po zmluvne určenom termíne podľa tohto článku
sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou,
v súlade s platnými právnymi predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ zodpovedá
za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v príčinnej súvislosti s porušením povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy vrátane jej príloh.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná/poskytne podľa podmienok
uvedených v tejto zmluve a v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky, a to riadne, včas a
bez vád.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania, štátnej expertízy, všetkých
rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania
a prevzatia diela, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom
a rozsahom diela podľa tejto zmluvy. Finančné náklady s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.

1.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu zmluvy v úzkej súčinnosti
s objednávateľom.

4.

Pri spracovaní výkazu výmer, ako podkladu pre samostatné verejné obstarávanie na výber
zhotoviteľa stavebných prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržať najmä, ale nielen § 42 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní. V nadväznosti na uvedené je zhotoviteľ zároveň povinný
poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v procese prípravy a realizácie predmetného
verejného obstarávania, spočívajúcu najmä ale nielen v spolupráci pri vysvetľovaní
súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie.

2.
3.
4.

6. Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo pre objednávateľa,
na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy
objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

7.

Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre riadne
a včasné splnenie predmetu diela.

8.

Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza
na objednávateľa odovzdaním riadne vykonaného diela alebo jeho časti objednávateľovi.

9.

Kontaktnými osobami sú: Za objednávateľa:
t. č., e-mail:
Za zhotoviteľa: Ing. Peter Maretta
t. č., e-mail: 0905509254, marettaprojekt@marettaprojekt.sk

10. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom termíne podľa čl. III
ods. 1 tejto zmluvy bez zavinenia zo strany objednávateľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu o výške 0,5% z ceny diela za každý deň omeškania.
11. Nedodanie diela alebo jeho časti riadne alebo včas zakladá právo objednávateľa na
zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý aj začatý deň omeškania.
12. Splnením záväzku zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu nezaniká
povinnosť zhotoviteľa vytvoriť dielo. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo
na náhradu škody.
Čl. VII
Licencie
1.

Ku všetkým výstupom spojeným s realizáciou predmetu zákazky, ktoré podliehajú ochrane
podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení sa zhotoviteľ zaväzuje
poskytnúť objednávateľovi licencie - súhlas na použitie diela alebo jeho časti, a to na
všetky zmluvným stranám pri uzavieraní zmluvy o dielo známe spôsoby použitia najmä
na:
a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi ku
dňu účinnosti zmluvy o dielo, najmä na jeho priame používanie objednávateľom
pri výkone jeho činnosti,
b) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
c) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
d) zaradenie diela do súborného diela,
e) verejné vystavenie diela,
f) verejné vykonanie diela,
g) verejný prenos diela,
h) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu,
úpravu, preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela,
i) spracovávanie, upravovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo
udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu týchto činností a takto spracované, upravené
alebo odvodené dielo ďalej užívať v rozsahu podľa tejto zmluvy,
j) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom
objednávateľovi zmluvou
o
dielo akejkoľvek tretej osobe, ktorá bude
oprávnená poskytovať plnenie objednávateľovi v súvislosti s dielom;

2.

Zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi:
a) výhradnú licenciu k dielu,
b) v územnom rozsahu neobmedzenom,
c) vo vecnom rozsahu neobmedzenom,

d) v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv poskytovateľa podľa § 32
Autorského zákona.
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa za udelenie licencie k dielu je zahrnutá
v cene diela podľa tejto zmluvy.

4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť licencie podľa tejto zmluvy a že udelenie
licencií podľa tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho zmluvným záväzkom a/alebo
právnym predpisom. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, objednávateľ
je oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku
škodu, ktorá mu tým vznikla.

5.

Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám nielen štátnym orgánom
a orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a/alebo právnickým osobám založenými
týmito orgánmi a právnickým osobám založeným na základe zákona na osobitný účel
plnenia potrieb vo všeobecnom záujme a/alebo iným osobám, na ktoré bude prenesený
výkon štátnej alebo verejnej správy, k čomu zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje svoj súhlas.

6.

Objednávateľ je oprávnený používať dielo a/alebo spracované a/alebo upravené dielo
v rozsahu a spôsobmi uvedenými v tejto zmluve a postúpiť zmluvou najmä na iné štátne
orgány a orgány verejnej správy Slovenskej republiky a/alebo právnickým osobám
založenými týmito orgánmi a právnickým osobám založeným na základe zákona na
osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme a/alebo iným osobám, na ktoré bude
prenesený výkon štátnej alebo verejnej správy v oblasti, na ktorý bol vytvorený, k čomu
zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje svoj súhlas.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude vypracovaný podľa podmienok tejto
zmluvy a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a bude mať vlastnosti
dohodnuté s objednávateľom.

2.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jej odovzdania
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem.

3.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých
od objednávateľa a ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť trval na ich
použití.

4.
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady predmetu plnenia objednávateľ má
právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa
zaväzuje tieto vady odstrániť do 15 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie
objednávateľom.

5.

Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

6.

Výhrady orgánov verejnej správy k dielu pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako
vady diela.

7.

Zhotoviteľ zodpovedá za škody v zmysle Obchodného zákonníka.
Čl. IX
Okolnosti vyššej moci

1.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nesplní
zmluvné záväzky z dôvodu zásahu vyššej moci.

2.

Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že
takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo
objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné
nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov
podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
Čl. X
Trvanie a zánik zmluvy

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do úplného splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.

2.

Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy, je možné zmluvu ukončiť dohodou
zmluvných strán, odstúpením od zmluvy, alebo písomnou výpoveďou.

3.

V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku
zmluvy dohodou.

4.

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť
porušila.

5.

Zmluvné strany sú oprávnené okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade
podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy
sa na účely tejto zmluvy považuje najmä: nedodržanie záväzku dodania diela v
dohodnutom rozsahu, obsahu a spôsobe plnenia predmetu diela a odmietnutie poskytnutia
potrebného spolupôsobenia, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo plniť
podmienky tejto zmluvy, pričom táto skutočnosť musí byť podrobne dokladovaná a
špecifikovaná.

6.

Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí
mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená poskytovateľovi.

7.

Zánik zmluvy odstúpením alebo výpoveďou sa nedotýka práva na uplatnenie nárokov
vyplývajúcich z porušenia zmluvy, vrátane oprávnenia na náhradu škody, zmluvnej

pokuty, úrokov z omeškania, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných
ustanovení, ktoré podľa zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
ukončení zmluvy. Ustanovenia vzťahujúce sa k usporiadaniu vzájomných právnych
vzťahov na základe tejto zmluvy zostávajú v platnosti do momentu ich usporiadania.
Čl. XI
Všeobecné ustanovenia
1.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej
dokumentácie.

2.

Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy
a má pracovníkov s preukazom odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti. Je požadovaná
kategória A2 - Komplexné architektonické služby a súvisiace technické poradenstvo Pre
dopravné stavby včetne mostných konštrukcií. (Kategória 2-1 Dopravné stavby podľa
pôvodného členenia do 31.12.2004)

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať diela,
vrátane a bez obmedzenia, všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, ponúk,
cien, návrhov kontraktov, know - how, vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov,
špecifikácií, softwarových programov a akýchkoľvek iných médií, nesúcich alebo
zahrňujúcich takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto
dokumentov spracované a budú tieto informácie obsahovať, tvoria predmet obchodného
tajomstva a nebudú poskytované tretím osobám. Za tretie osoby sa nepovažujú
subdodávatelia Zhotoviteľa.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia

1.

Všetky práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení platnom ku dňu podpisu tejto zmluvy a
ostatnými príslušnými právnymi predpismi.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy
prednostne rokovaním oprávnených osôb oboch zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni
dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd
Slovenskej republiky.

3.

Túto zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba písomne, a to na základe dodatku ku zmluve
v súlade s § 18 podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke verejného obstarávateľa a na
profile verejného obstarávateľa.

5.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo musia byť vykonané formou písomného dodatku k
zmluve v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní a musia byť podpísané oboma
zmluvnými stranami.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží
Objednávateľ a jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je im dostatočne jasný a zrozumiteľný, je
prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a
na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Technická správa s prílohami
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria

V Dolnom Kubíne, dňa 2.8.2017

Ing. Peter Maretta
Za zhotoviteľa

V Žiline, dňa 7.8.2017

Ing. Igor Choma
Za objednávateľa

