Terchovská cyklomagistrála - projektová dokumentácia
ZMLUVA O DIELO
Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN:
Právna forma :

Región Beskydy z. p. o.
Ing. Igor Choma, predseda združenia
361 48 474
2021544778
Prima banka a.s.
SK73 5600 0000 0003 0006 4006
SK43 5600 0000 0003 0006 6001
Zaregistrované na Obvodnom úrade v Žiline v Registri záujmových združení pod zn.: OVVS/ZZPO-3/99, dňa 15.12.2008

(ďalej len „objednávateľ“)
a
1.2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Právna forma :
Okresným

Skupina dodávateľov zastúpená lídrom: Ateliér DK s r.o.
Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín
Ing. Andrej Čajka - konateľ
46 550 941

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v obchodnom registri
súdom Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56246/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1

2.2

Zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania.
Objednávateľ – verejný obstarávateľ postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa §
100 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zadávanie podlimitných zákaziek, ktorého úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá dielo – projektovú dokumentáciu
stavby pre stavebné konanie s celkovým rozpočtom investície + výmer výkaz pre jednotlivé etapy (katastre): „TERCHOVSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁ-
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2.3
2.4

CIA“ (ďalej ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“) v stupni pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby, stavebné povolenie a následne pre realizáciu stavby - vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina – Rajecké Teplice.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
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
Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7

Predmetom plnenia je spracovanie projektovej dokumentácie cyklotrasy pre stavebné
povolenie, ktorá bude obsahovať textovú a výkresovú časť.
Projekt bude rozdelený na etapy, kde každá etapa charakterizuje kataster, v rámci ktorého bude vedená navrhovaná trasa a v rámci jednotlivých etáp, ktoré sú rozdelené podľa
katastrov, budú riešené stav. objekty a to úsek cyklotrasy, lávky, mosty, priepusty.
Šírka navrhovanej cyklotrasy je 2,5 m, v katastri Terchová je v jednom úseku navrhnutá
š. 4 m a v rámci úpravy ex. krytu v katastri Varín je šírka od 3,5 – 5,5 m podľa skutkového
stavu. Šírka cyklotrasy v jednotlivých katastroch ako aj presné osadenie mostných objektov a odpočívadiel sa presne určia po podrobnom zameraní v rámci PpSP a po dohode
projektanta s objednávateľa.
Návrhy mostných objektov budú rešpektovať požiadavky objednávateľa a zasadenie
mostných objektov do daného terénu bude citlivo riešené, tak aby ich tvar, farba a rozmer nenarušil dané prostredie. Tvar a materiálové riešenie jednotlivých mostov, bude
obsahovať prvky charakterizujúce daný región.
V cene projektovej dokumentácie sú zahrnuté aj konzultácie projektanta so zhotoviteľom
stavby priamo na mieste v rámci stavby podľa požiadaviek objednávateľa.
Projekt bude vyhotovený a dodaný v 6. sadách v tlačenej forme a celý projekt bude odovzdaný aj digitálnej forme 2x CD (bude obsahovať podklady v PDF, DWG, WORD a EXCEL).
Stavba bude rozdelená na etapy:
a) etapa 1 - kataster Terchová
Terchová - dĺ. 2,027 18 km
b) etapa 2 – kataster Belá
Belá – dĺ. 8,130 42 km
v rámci katastra Belá je navrhnutých 6 mostov č.1, 2, 3, 4, 5 a 6, jedna lávka č.1 a tri
rúrové priepusty.
c) etapa 3 – kataster Lysica
Lysica - dĺ. 0,202 33 km
v rámci katastra Lysica je navrhnutá jedna lávka č.2.
d) etapa 4 – kataster Stráža
Stráža – dĺ. 2,185 93 km
v rámci katastra Stráža sú navrhnuté 2 mosty č.7 a 8 a jedna lávka č.3 a jedno odpočívadlo.
e) etapa 5 – kataster Krasňany
Krasňany – dĺ. 2,348 83 km
v rámci katastra Krasňany je navrhnutý 1 most č.9 a jedno odpočívadlo.
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3.8

f) etapa 6 – kataster Varín
Varín – dĺ. 2,101 69 km
Bližšia špecifikácia bude prílohou č. 1 – Opis predmetu zákazky
Čl. IV
Spôsob vypracovania diela

4.1

4.2

4.3
4.4

Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy platné v SR a podmienky tejto zmluvy. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán. Počas projektovania bude s objednávateľom konzultovať konštrukčné a materiálové riešenie.
Zhotoviteľ vypracuje a dodá dielo v rámci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach s položkovým rozpočtom stavby a výkazom výmer. Rozpočet a výkaz výmer bude dodaný aj v
elektronickej verzii vo formáte xls., výkresová časť bude dodaná aj v pdf. formáte na CD
nosiči.
Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie v požadovanom množstve za úhradu reprodukčných nákladov v termíne do 5
dní od doručenia objednávky.
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.
Čl. V
Čas plnenia

5.1
5.2

5.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie do 140 dní odo dňa podpísania zmluvy
Dodržanie uvedených termínov v bode 5.1 je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať
predmet zmluvy.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym a včasným vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi. Odovzdaním časti diela podľa bodu 3.2.1 sa rozumie
odovzdanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie a to v počte vyhotovení podľa
bodu 4.2 tejto zmluvy, formou čiastkových odovzdávacích protokolov v termínoch podľa
bodu 5.1 tejto zmluvy podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Čl. VI
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

6.1

Dielo podľa tejto zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie a pokynov objednávateľa.

Čl. VII
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Cena za dielo, platobné podmienky
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

Cena za dielo, v rozsahu článku III tejto zmluvy, je výsledkom verejného obstarávania
vyhláseného vo Vestníku č. 71/2016 - 13.04.2016, 7388 - WYS.
Prílohou č.1 k tejto zmluve je Cenová kalkulácia predložená zo strany zhotoviteľa. Cena
za dielo je konečná a nemôže sa meniť.
Celková cena za dielo v rozsahu podľa článku III. a v počte vyhotovení podľa čl. IV bod
4.2 tejto zmluvy sa člení nasledovne.
CENA v EUR bez
DPH

Sadzba
DPH platná
pre SR

Suma DPH v EUR

CENA v EUR s DPH

48 300,00

20%

0,00

48 300,00

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi bude fakturovať len skutočne realizované
výkony a činnosti súvisiace so zhotovením diela. Podkladom pre úhradu ceny za časti
diela podľa bodu 3.2.1 bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom po riadnom zhotovení a
protokolárnom odovzdaní poslednej časti projektovej dokumentácie, t.j. realizačného
projektu stavby. Za objednávateľa jednotlivé časti projektovej dokumentácie prevezme
a čiastkové preberacie protokoly podpíše projektový manažér príp. koordinátor projektu. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
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:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa,
- adresu, sídlo,
- IČO,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma.
Faktúra – daňový doklad vystavený Zhotoviteľom musí obsahovať názov projektu „TERCHOVSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA“.
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.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady, záruka
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8.1

8.2
8.3

8.4
8.5
8.6

8.7
8.8

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy v zmysle
platných právnych predpisov a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za technické riešenie projektu a za jeho realizovateľnosť.
Objednávateľ má právo dielo alebo jeho časť neprevziať najmä v prípade, ak vady diela
budú takého charakteru, že užívanie diela bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za
vady, vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením
jeho povinností, noriem pre stavebníctvo a všeobecne záväzných právnych noriem a nariadení platných v čase vypracovania.
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.
Záručná doba na projektovú dokumentáciu podľa bodu 3.2.1 je 24 mesiacov a začína
plynúť dňom podpisu posledného preberacieho protokolu objednávateľom.
Pre prípad vád diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr do 15 dní.
Výhrady orgánov verejnej správy k dielu pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú
ako vady diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody v zmysle Obchodného zákonníka.
Čl. IX
Zmluvné pokuty

9.1

9.2
9.3

Ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá časti diel a podľa čl. III bod 3.2.1 riadne a včas, v
dohodnutých termínoch uvedených v čl. V, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,1% z celkovej ceny diela podľa čl. VII bod 7.2 tejto zmluvy za každý deň omeškania s čiastkovým plnením predmetu zmluvy. Pri nedodržaní termínu dodania o viac ako
14 dní zhotoviteľ zaplatí jednorazovú zmluvnú pokutu 2 000 €, ktorú súd nie je oprávnený znížiť.
Ak zhotoviteľ neodstráni zistené vady diela uplatnené počas uvedenej záručnej doby v
lehote podľa bodu 8.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela podľa
čl.7 bod 7.2 za každý deň omeškania s odstránením vady diela.
Ak objednávateľ nedodrží termín splatnosti vystavenej faktúry uvedený v tejto zmluve v
čl. VII., bode 7.3, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
Čl. X
Okolnosti vyššej moci

10.1
10.2

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana nesplní
zmluvné záväzky z dôvodu zásahu vyššej moci.
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 objedná-
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vateľovi, 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. XI
Odstúpenie od zmluvy
11.1
11.2
11.3

Odstúpenie od zmluvy musí byť objednávateľovi alebo zhotoviteľovi oznámené písomne.
Odstúpenie od zmluvy sa riadi touto zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného
termínu aj po márnom uplynutí lehoty 10 pracovných dní, poskytnutej zo strany objednávateľa na splnenie predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ zmluvu neplní alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní zhotovenie diela.
Čl. XII
Všeobecné ustanovenia

12.1
12.2
12.3

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie.
Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie na projektovú činnosť v rozsahu čl. III tejto
zmluvy a má pracovníkov s preukazom odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti.
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. XIII
Záverečné ustanovenia

13.1
13.2
13.3

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy o dielo musia byť vykonané formou písomného dodatku k
zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany nesmú uzavrieť dodatok k zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom:
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by
umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s
ktorým pôvodná zmluva nepočítala.
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13.4
13.5
13.6
13.7

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia, zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 - Cenová kalkulácia
č. 2- Výpis z registra konečných užívateľov výhod skupiny dodávateľov
č. 3 – Splnomocnenia pre lídra skupiny dodávateľov

V Žiline, dňa 04.07.2016

V Dolnom Kubíne, dňa 04.07.2016

...........................................................................

..........................................................................

Ing. Igor Choma
Za objednávateľa

Ing. Andrej Čajka
Za zhotoviteľa
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Náhľad záznamu zo zoznamu registra konečných užívateľov výhod
vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 159 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 14.07.2016
Obchodné meno/Názov:

Ateliér DK, s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania:

Matúškova 2575
Dolný Kubín

IČO:

46550941

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zoznam osôb:

Ing. Radovan Mikuláš, člen štatutárneho orgánu
Andrej Čajka, člen štatutárneho orgánu
Milan Mikuláš, člen štatutárneho orgánu

Stav:

Zapísaný

Platnosť zápisu od:

20.06.2016

Dátum zmeny:

20.06.2016

Koneční užívatelia výhod
Titul, meno,
priezvisko

Adresa

Identiﬁkácia konečného
užívateľa výhod

Verejný
funkcionár

Ing. Radovan Mikuláš

Vyšnokubínska 314/263,
02601 Vyšný Kubín Slovenská
republika

§ 11 ods. 1 pism a) bod 1

nie

Andrej Čajka

Veličná 247,
02754 Veličná Slovenská
republika

§ 11 ods. 1 pism a) bod 1

nie

Milan Mikuláš

Veličná 384,
02754 Veličná Slovenská
republika

§ 11 ods. 1 pism a) bod 1

nie

Oľga Mikulášová

Veličná 384,
02754 Veličná Slovenská
republika

§ 11 ods. 1 pism a) bod 1

nie

