
zmluva o dielo a Mandátna zmluva
uzatvorená podla § 536 a nasl. a § 566 a nasl, zákona č, 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorŠÍch predpisov (d'alej aj ako ,,Obchodný zál<onník") v spojenís § 65 a nasl, zákona č. t85/2O1,5
Z. z, Autorský zákon v znení neskorších predpisov

na VYPracovanie dokumentácie na stavebné povolenie s podrobnostbu dokumentácie na realizáciu
stavbY, uskutoČnenie inŽinierskej činnosti a odborného autorského dohl'adu pre stavbu s názvom:

DSS Slatinka - ZavÍŠenie transformačného procesu s cielbm sociálnej integrácie občanov s Mp
v DSS Slatinka, LuČenec - stavebný objekt Haličská cesta 2138/94, Lučenec

(d'alejako ,,Zmluva")
medzi týmíto zmluvnými stranami:

osoby oprávnené rokovaťvo veciach zmluvy: Mgr. Renáta Šimová
OsobY oPrávnené rokovať v technických(realizačných) veciach: Mgr. Marcela Filipová

Telefón/ fax: rcl, O47 /4331681, fax. O47 /4331,682

E mail:
(d'alej,,Objednávatel"')

a

Zhotovite17Mandatár:
Obchodné meno: lng. Attila Farkaš - Projektovanie stavieb
Sídlo: Pinciná 119
Zapísaný v: živnostenskom registri pod číslom: 640 - I7gZ7
štatutárny orgán:

Obiednávate17Mandant:
Názov:
Sídlo:
právna forma:
štatutárny orgán:
lČo:
Dlč:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

lČo:
DlČ:
tč opn ;

Bankové spojenie:
číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- zmIuvných: lng, Attila Farkaš
- technických: lng, Attila Farkaš

Domov sociálnych služieb ,,SLAT|NKA" Lučenec
Dolná Slatinka č,27tl1",984 01 Lučenec
rozpočtová orga nizácia
Mgr. Renáta Šimová, riaditel'ka
o0632u,a
2o2tL94318
Štátna pokladnica

sK95 8180 0000 0070 0039 8743

47 9o9 374
!o75746419
sK1"o75746479
VúB, a.s.,
SK83 0200 0000 0033 6608 9058

TeIefón:
E mai|:

091,t 613 743
ing.fa rl<asattila @gma il.com

(d'alej ako ,,Zhotovitel"' v príslušnom gramatickom tvare a spolu s Objednávatelbm d'alej ako,,Zmluvné
strany" v príslušnom gramatickom tvare)

Strana 1, z 22



.a-

PREAMBULA
Zmluva sa rozdel'uje na nasledovné samostatné časti:

Časť 1, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok týkajúcich sa vypracovania dokumentácie
na stavebné povolenie s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu stavby (d'alej aj ako ,,DSP s DRS")

podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníl<a,

Časť 2, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok týkajúcich sa výkonu inžinierskej činnosti
(d'alej aj ako,,lČ") podl'a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka ,

Časť 3, predmetom ktorej je úprava zmluvných podmienok týkajúcich sa výkonu odborného
autorsl<ého dohl'adu (d'alejaj ako,,AD"),podl'a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka,
Časť4, predmetom ktorejsú ustanovenia, ktoré sú spoločné pre všetky častitejto Zm|uvy. Za účelom
vylúčenia pochybností Zmluvné strany týmto deklarujú, že ustanovenia časti 4 Zmluvy sa v plnom

rozsahu vzťahujú na práva a povinnosti Zmluvných strán súvisiace s vykonaním Diela definovaného
v časti 1 Zmluvy ako aj na práva a povinnosti Zmluvných strán pri vykonávaní inžinierskej činnosti
podl'a časti 2Zmluvy a odborného autorského dohl'adu podl'a časti 3 Zmluvy.

Stavbou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie stavba:
stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec(d'alej len "Stavba").

čnsŤ r
ZMLUVNÉ PODMlENKY NA VYPRACOVANlE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLEN!E

s NÁLEžlTosŤAMl DoKuMlENTÁclr ruR REALlzÁclU sTAVBy

č1.1

Predmet Zmluvy

Zhotovitel'sa zavázuje v dohodnutom čase, mieste a podl'a ostatných podmienok Zmluvy, najmá

v rozsahu a obsahu špecifikovanom v Prílohe č, 1 k Zmluve, na svoje náklady, na svoje
nebezpečenstvo a podl'a pokynov Objednávatel'a vykonať a Objednávatelbvi odovzdať Oielo
vymedzené v tejto časti Zmluvy bez vád a nedorobkov a v kvalite zodpovedajúcej účelu Zmluvy,
Objednávatel' sa zavázuje v rozsahu vymedzenom touto Zmluvou za účelom riadneho splnenia
závázku Zhotovitel'a vyššie uvedeného v tejto Zmluve, poskytnúť Zhotovitel'ovi nevyhnutne
potrebnú súčinnosť, riadne a včas vykonané a odovzdané Dielo bližšie vymedzené v tejto časti
Zmluvy od Zhotovitel'a prevziať spósobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú
v tejto Zmluve,

č1.1l
Predmet, rozsah a obsah Die]a

Dielom sa na účely Zmluvy rozumie vypracovanie: Dokumentácie na stavebné povolenie
s podrobnosťou dokumentácie na realizáciu Stavby (d'alej len,,DSP s DRS") s názvom DSS Slatinka
- Zavíšenie transformačného proeesu s cielbm sociálnej integrácie občanov s MF v DSS Slatinka,
Lučenec - stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec (d'alej ako ,,Dielo" alebo
,,Dokumentácia"),
Obsah a rozsah Dokumentácie je bližšie špecifikovaný nasledovne:

a) Verejný obstarávatel' požaduje vypracovať Dokumentáciu so všetkými náležitosťami
v zmysle §3 a §9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.453/2000Z.z,,l<torou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v rozsahu prílohy č, 1", 2 ač. 3
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností
UNll(A,

b) Dokumentácia musí byť vypracovaná v obsahu a rozsahu vymedzenom všetkými platnými
zákonmi SR, najmá, nie však výlučne, v súlade so zál<onom č. 5Ol1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, so

1,.

2.

t,

2.
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zákonom č, 555/2005 Z,z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 32ll20t4 7, z,
o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
PredPisov, s VyhláŠkou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č,
3241201,6 Z.z., s Vyhláškou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja č.
364/2012 Z, z, a súvisiacich vyhlášok.

c) Stavebný objekt musí byť navrhnutý ako plne bezbariérový v súlade s princípmi
univerzálneho navrhovania podl'a čl, 9 a 19 Dohovoru OSN o právach osób so zdravotným
postihnutím a musia spíňať požiadavky v súlade s vyhláškou Mžp sR č.532/2oo2Z, z,.

Dokumentácia bude zahřnať okrem iného aj:
]., Stavebná Časť - obhliadka objektu, zistenie skutkového stavu, rozpis búracích prác,návrh
nového stavu (v rámci nového stavu budú riešené nevyhnutné dispozičné úpravy, úpravy
Povrchov, stien, podláh, výmena okien a dverí, bezbariérovosd stavba prístrešku, nový vstup
do kotolne, hydroizolácia a oplechovanie strechy),
2. Zdravotechnika - kompletná výmena vnútorných rozvodov (voda, kanalizácia), výmena
leŽatej kanalizácie po šachtu za budovou, návrh novej daždbvej kanalizácie, rozpočet,
3. tjstredné kúrenie - zmena plynovej kotolne (výmena 1 ks kotla), návrh nového
vykurovacieho okruhu, nové rozvody, výmena radiátorov, rozpočet.
4, Vnútorný plynovod - zistenie skutkového stavu, vyriešenie nevyhnutných zmien v kotolni,
rozpočet.
5. Vetranie - návrh vetrania priestorov bez okien, rozpoČet.
6. Elektroinštalácie - silnoprúd - nové rozvody osvetlenia, zásuvkové rozvody, nová inštalácia
v kotolni, rozpočet.
7, ElektroínŠtalácia - slaboprúd - štruktúrovaná kabeláž, internet, televízne rozvody,
rozpočet.
8. Statický posudok,
9, Protipožiarna bezpečnosť stavby.
10, Hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy - zatriedenie do energetickej triedy.
11. Rozpočet s výkazom výmer.

3, Zhotovitel' vypracuje Dokumentáciu podl'a podkladov a požiadaviek objednávate|a.
4. Zhotovitel' je povinný zhotoviť Dokumentáciu podl'a technických noriem sTN, sTN EN a lSo

Platných v Čase zhotovenia Diela. Zhotovitel' sa zavázuje, že Dokumentácia bude vypracovaná
a Potvrdená autorizovaným architektom alebo stavebným inžinierom v zmysle zákona č,
1,38/7992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorŠÍch predpisov. Zhotovitel2odpovedá Objednávatelbvi za všetky nepresnosti, rozdiely,
odchýlkY a iné nezrovnalosti zistené na Diele oproti skutočne nameraným hodnotám (rozdielne
hodnoty vo výkaze výmer).

5. Dokumentáciu je Zhotovitel' povinný spracovať v zmysle zákona č. 50/tg76 Z. z, o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽp
SR Č.453/200OZ.z,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

6. súčasťou dokumentácie bude Fotodokumentácia póvodného stavu.
7. Zhotovitel'je povinný pri vypracovaní Diela postupovaťvzmysle § 42 ods,3 zákona č,g4g/201,5

Z. z. overejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
predpisov.

8, Predmetom plnenia podl'a tejto zmluvy nie sú:
- zhotovenie výrobnej dokumentácie (konštrukčné, dielenské a montážne výkresy, výkresy

Pomocných konŠtrukcií, stavebných a montážnych zariadení, debnenia, tvaru výstuže
Prefabrikovaných prvkov, výpočty prefabrikátov, podrobné vytyčovacie výkresy stavby),

- zhotovenie dokumentácie dočasných stavieb zariadenia staveniska,
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- priebežné vypracúvanie kontrolných zostáv nákladov stavby v členení na jednotlivé

stavebné objekty a prevádzl<ové súbory.
9. Zhotovitel' je povinný kedykolVek na žiadosť Objednávatel'a (ako verejného obstarávatel'a)

bezodkladne poskytnúť písomné vysvetlenie týkajúce sa technických otázok a záležitostí Diela

(Dokumentácie), ako súťažného podkladu vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na realizáciu

Stavby, ak tal<áto situácia v procese VO nastane,

čt.ltl
Podklady, súčinnosť Zmluvných strán

objednávatel' je povinný poskytnúť Zhotovitelbvi nevyhnutné spolupósobenie, spoČívajúce
najmá v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení, podl<ladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa
nachádzajú u Objednávatel'a a l<torých potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia Zmluvy,

Objednávatel' je povinný umožniť Zhotovitelbvi, resp, Zhotovitelbm povereným osobám,
obhliadku existujúceho stavu súvisiacich stavebných objektov kedykolVel<, ak o to Zhotovitel'
požiada v priebehu vykonávania činností podl'a tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotovitel' požiada

Objednávatel'a o spolupósobenie písomne formou emailu, Objednávatel' je povinný ho
poskytnúť do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti, V prípade omeškania spolupósobenia sa

predlžuje termín dodania predmetu zmluvy o čas omeškania,
Zhotovitel' je povinný pri vykonávaní Diela spolupracovať s Objednávatelbm, s dotknutými
orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré
ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich požiadavky, resp. pripomienky
zapracovať do Diela/zohl'adniť v Diele.
Vstupné pracovné rokovanie Zmluvné strany dohodnú tak, aby sa konalo najneskór do 5

pracovných dníodo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
Zhotovitel' je povinný, podl'a požiadaviek Objednávatela alebo Zhotovitel'a, minimálne vŠak ]. x
(raz) v kalendárnom mesiaci zúčastniť sa pracovného rokovania, v sídle Objednávatel'a, za

nevyhnutnej účasti Objednávatel'a. Z pracovného rokovania Zhotovitel'vyhotoví zápis, ktorého

rovnopis obdrží každá Zmluvná strana a stavebník, Počas pracovných rokovaní je Zhotovitel'
povinný informovať Objednávatel'a a stavebníl<a o stave rozpracovanosti Diela, Zhotovitel' je

povinný predkladať na pracovné rokovania rozpracovanú Dokumentáciu s prílohami za účelom

ich prerokovania a odsúhlasenia Objednávatelbm a stavebníkom. Pripomienky Objednávatel'a
a stavebníka z pracovného rol<ovania sú po ich prerokovaní závázným pokynom Objednávatel'a
pre Zhotovitel'a.

č1.lv
Miesto, čas a sp6sob plnenia

1, Zhotovitel'sa zavázuje, že riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podl'a tejto časti Zmluvy
odovzdá O bjed n ávate lbvi v síd le O bjed návatel'a :

DSS Slatinka - Zavíšenie transformačného procesu s cielbm sociálnej integrácie občanov s MP
v DSS Slatinka, Lučenec - stavebný objekt Haličská cesta 2138/94, Lučenec
DSP s DRS do:75 dníodo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2, Zhotovitel' je povinný odovzdať Dokumentáciu v tlačenej forme, elektronickej forme
needitovatel'nej (.pdf), elektronickej forme editovatel'nej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentácia
velektronickej forme musí zodpovedať identicl<ému členeniu ako Dokumentácia vtlačenej
forme.

3. Zhotovitel' je povinný odovzdať Dokumentáciu v tlačenej forme v počte 5 vyhotovení
a v elektronickej forme v počte vyhotovení lx USB.

4. DSP s DRS 6x tlačená (z toho ].x overená stavebným úradom), ]"x USB.
5. Zhotovitel' je pri odovzdaní diela poviný predložiť aj doklady týkajúce sa predbežného

2.

3,

4.
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prerol(ovania Dol(umentácie s dotknutými orgánmi, ktorých stanovisko je nevyhnutné na riadne

skonČenie výkonu inžinierskej činnosti podl'a Časti 2 tejto Zmluvy (d'alej len ,,Dotknutý orgán"),
V PríPade, ak Zhotovitel'z akéhokolVek dóvodu nepredloží výsledok predbežného prerol<ovania
Dokumentácíe s Dotl<nutými orgánmi, Dokumentácia sa nepovažuje za úplnú a objednávatel'nie
je povinný takto zhotovené dielo prevziať.

6. V PríPade, ak dotknutý orgán odmietne vydať k Dokumentácii stanovisl<o, Zhotovitel' je za
ÚČelom Preukázania predbežného prerokovania Dokumentácie s Dotknutými orgánmi
orPávnený PredloŽiť Objednávatelbvi v primeranej lehote žiadosť o predbežné prerol<ovanie
s. dotknutým orgánom spolu s odóvodnením jej odmietnutia zo strany Dotknutého orgánu,
Žiadosť podl'a predoŠlej vety móže byť písomná alebo prostredníctvom elel<tronicl<ej pošty.
Takto PredloŽené dokumenty sa považujú za splnenie povinnostiZhotovitel'a podl'a ods.5)tohto
článku Zmluvy,

ó.v
Cena Diela, platobné a fakturačné podmienky

Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je stanovenápodl'a zákona NR sR č,1,8/tgg6 Z, z, o cenách
v znení neskorŠÍch predpísov, Vyhlášky MF SR č.87/1996 Z, z., ktorou sa vykonáva zákon č,
t8lt996 Z, z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu
a Platnú poČas celej doby trvania Zmluvy sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce,
výkony alebo sluŽby nevyhnutné za účelom riadneho vyhotovenia Diela v tlačenej i elektronickej
Podobe, vrátane ceny za práce Zhotovitel'a, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na
základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo
za Práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou Zhotovitel'a.
Cena za Dokumentáciupodl'a tejto časti Zmluvyje celkom:

Cena bez DPH:12.400,00 Eur
DPH20%: 2,480,00 Eur

3. Zhotovitel'vyhotovíprvú faktúru v súlade s týmto článkom a to v lehote najneskór do 15 dníodo
dňa podpísania preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom výška
fakturovanej sumy bude predstavovať 80% celkovej ceny diela (d'alej len ,,Faktúra č,7"), Zvyšná
Časť ceny diela, predstavujúca 20% zcelkovej ceny diela bude Zhotovitelbm fakturovaná po
ukonČení prác na diele podl'a Časti 2 - ,,ZMLUVNÉ poovte ruKy VÝKoNU lNŽlNlERSKEJ ČlNNosTl
(lČ)" telto Zmluvy, v súlade s Čt. v. Druhej časti Zmluvy (d'alej len ,,Faktúra č.2"}.

čl. vt
Sankcie

1. V PríPade omeŠkania Zhotovitel'a s odovzdaním Diela v termíne podl'a tejto časti Zmluvy, vzniká
Objednávatelbvi nárok voči Zhotovitelbvi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške o,5To zCeny
za Dokumentáciu bez DPH za každý čo i len začatý deň omeškania.

s DPH: Eur
sttisícosemstoosemdesiat Eur, O/LOl )s DPH.
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čnsŤ z
ztvlt uvruÉ poDMlENKy vÝxotttu ltvžlrulensrel čtrvrvosn 1lč;

č1.1

Predmet Zmluvy

L. Zhotovitel' sa zavázuje pre Objednávatel'a v jeho mene a na jeho ÚČet a za dojednanú cenu

uvedenú vtejto časti Zmluvy vykonať inžiniersku činnosť špecifikovanú vtejto Časti Zmluvy,

Objednávatel'sa zavázuje zaplatiť Zhotovitel'ovi za takéto vykonanie inžinierskej činnosti cenu
uvedenú v tejto časti Zmluvy.

č1.1l

Predmet, rozsah a obsah inžinierskej činnosti

Zhotovitel'sa zavázuje, že bude pre Objednávatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutých vtejto
Zmluve vykonávať inžiniersku činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou v rámci ktorej je

Zhotovitel' povinný vykonať:
a) komplexné služby v rozsahu platnej legislatívy, vrátane zabezpečenia zapracovania

stanovísk dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie, dohodnutie riešení
a postupov s objednávatelbm stavby, dodávatelbm stavby a dotknutými orgánmi Štátnej

správy a samosprávy, zabezpečenie ostatných vstupov potrebných pre spracovanie
dokumentácie. V rámci inžinierskej činnosti bude vybavenie právoplatného stavebného
povolenia spolu s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov

b) posúdenie Dokumentácie Technickou inšpekciou, a.s.

c) zapracovanie podnetov zo strany Dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie,
ktoré boli zo strany Dotknutých orgánov deklarované v jednotlivých stanoviskách,

lnžinierskou činnosťou sa vzmysle tejto Zmluvy rozumie aj príslušná Dokumetácia, ktorá má byť

výsledkom vyššie uvedených činnostíz predchádzajúcich bodov tohto ust. tejto časti Zmluvy (d'alej

ako,,lnžinierska činnost"' alebo,,lČ").
Objednávatel'si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť zahájenie jednotlivých činností lČ.

č1.1tl

Súčinnosť Zmluvných strán

1. Zhotovitel' bude bezodkladne písomne, najmá prostredníctvom elektronickej pošty informovať
Objednávatel'a o priebehu vykonávania lČ na jeho požiadanie a to na emailovú adresu uvedenú na
prvej strane tejto Zmluvy.

čt. tv
Čas a spósob výkonu lnžinierskej činnosti

1, Zhotovitel' sa zavázuje vykonať pre Objednávatel'a lnžiniersl<u činnosť podla tejto časti Zmluvy
nasledovne:do 130 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania PD

2. Zhotovitel' je povinný pri výkone lnžinierskej činnosti dodržiavať všetky príslušné právne

a technické predpisy SR ako aj EÚ vzťahujúce sa na vykonávanie jeho povinností vyplývajúcich
z tejto ZmIuvy,

2.

3,
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2.

čl. v
Cena výkonu lČ, ptatobné a fakturačné podmienky

Cena výkonu tČ;e stanovená podl'a zákona NR SR č.L8hgg6 Z, z. ocenách v znení neskorších
PredPisov, VyhláŠky MF SR č.87lt9967. z,,ktorou sa vykonáva zákon č. t8/Igg6Z, z. o cenách
v znení neskorŠÍch predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo
služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania inžinierskej činnosti,
Cena za lnžiniersku činnosť (lČ}cetkom:

Cena bez DPH:1.750,00 Eur
DPH20%: 350,00 Eur
s DPH:2. Eur

(slovom: Dvetisícsto Eur, O/1OO )s DPH.

Zhotovitel'vyhotoví faktúru v súlade s týmto článkom a to v lehote najneskór do 1_5 dní odo dňa
PodPÍsania Preberacieho protol<olu, podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom výška
fal<turovanej sumy bude predstavovať 100% celkovej ceny diela (d'alej len ,,Faktúra č, 3").
Zároveň je zhotovitel' po podpísaní preberacieho protokolu podl'a tohto odseku oprávnený
vystaviť aj Faktúru č. 2, v súlade s Čl. V, Prvej častiZmluvy,
PodPÍsaniu preberacieho protol<olu predchádza záverečné prerokovanie, na l<torom Zhotovitel'
Objednávatelbvi predloží právoplatné rozhodnutie - Stavebné povolenie, ktoré je výsledl<om
lnžiníerskej činnosti podl'a tejto zmluvy.

čt. vl
Sankcie

V Prípade omeŠkania Zhotovitel'a s vykonaním lnžinierskej činnosti v termíne podl'a tejto časti
Zmluvy, vzniká Objednávatelbvi nárok voči Zhotovitelbvi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
1O0 Eur zakaŽdý Čo i |en začatý deň omeškania a to s výnimkou prípadu, ak toto omeškanie bolo
sPÓsobené treťou osobou zúčastnenou na realizácii tohto diela nezávisle od vóle Zhotovitel'a,
PríPadne zo strany ktoréhokolVek správneho orgánu v rámci riešenia, posudzovania veci
zahřňajúcej inŽiniersku činnosť v zmysle tejto zmluvy v prípadoch, kedy Zhotovitel'mal splnené
vŠetkY PoŽiadavky dotknutého správneho orgánu, pričom tento aj napriek tomu vo veci riadne a
včas nekonal,

3.

4,
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čnsŤ g

znnluvruÉ poDMtENKy vÝxoruu ooeoní!ÉHo AuToRsKÉHo ooHrRDu (AD)

čt,l
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavázuje pre Objednávatel'a v jeho mene a na jeho účet a za dojednanú cenu

uvedenú vtejto časti Zmluvy vykonať činnosť odborného autorského dohl'adu špecifikovanú v
tejto časti Zmluvy. Objednávatel'sa zavázuje zaplatiť Zhotovitelbvi za tal<éto vyl<onanie Činnosti

odborného autorského dohl'adu cenu uvedenú v tejto časti Zmluvy.

č1.1l

Predmet, rozsah a obsah činnosti odborného autorského dohl'adu

t. Zhotovitel' sa zavázuje, že bude pre Objednávatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutých
v tejto Zmluve vykonávať AD s náležitou odbornou starostlivosťou, v rámci ktorej je Zhotovitel'
povinný plniť nasledovné činnosti:

a) zúčastniť sa na odovzdanístaveniska stavebnému dozoru a zhotovitelbvi Stavby,

b) sledovať postup výstavby z technického a technologického hl'adiska a kontrolovať
dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii k Stavbe, vo
všeobecne závázných právnych predpisoch a technických normách,

c) vyjadrovať sa k návrhom zhotovitel'a Stavby na zmeny projektovej dokumentácie z

technického i technologického hl'adiska a zúčastňovať sa konaní o zmene Stavby pred

dokončením,
d) vyjadrovať sa k požiadavkám zhotovitel'a Stavby na tzv. naviac práce, t, j. práce nad

rozsah stavbených prác vyplývajúcich z Dokumentácie,
e) zúčastniť sa na operatívnych a kontrolných dňoch Stavby,
f) zúčastniť sa na odovzdaní a prevzatí dokončenej Stavby alebo jej časti, v súlade s

dohodnutými, alebo všeobecne záváznými právnymi predpismi,

c) na požiadanie objednávatel'a, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a

schválenej Dokumentácie zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev,

stavebných konštrul<cií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri

real izácii jednotlivých objektov Stavby,
h) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a

technologických postupov,
i) na výzvu stavebného dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dnÍ, v

mimoriadnych prípadoch do 24 h, od doručenia takejto výzvy stavebného dozoru,
j) v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov

AD je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podl'a

zložitostiriešení,
k) v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetlbvať problémy spojené s

n ejasnosťa m i vyplývaj úcim i z vyhotove ných proje ktových do l<u mentáci i,

l) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v
projektovej dokumentácii, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane
komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia,

m) zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám
Stavby,

n) zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy AD o priebehu Stavby

(d'alej ako,,odborný autorský dohl'ad" alebo,,AD").
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čt,lll
Podklady, súčinnosť Zmluvných strán

1. Podl<ladmi pre výl<on AD podl'a tejto Zmluvy sú:
. Časový harmonogram stavebných prác doručený Zhotovitelbm stavby ku dňu odovzdania a

prevzatia staveniska,
2. Objednávatel' zabezpečí pre výkon AD primerané organizačno-technické predpoklady, najmá

zabezpeČÍ prístup k stavebnému denníku zhotovitel'a Stavby každodenne počas celej pracovnej
doby,

3. Objednávatel' bude pravidelne' a včas bez odl<ladov oboznamovať Zhotovitel'a so všetkými
skutočnosťami a okolnosťami, ktoré móžu ovplyvňovať jeho výl<on AD,

4, PoŽiadavky Zhotovitel'a stavby na výkon AD si bude zásadne nárokovať prostredníctvom
oprávneného zamestnanca Objednávatel'a - al<o osoby oprávnenej rokovať vo veciach technických
za Objednávatel'a,

5. Objednávatel' sa zavázuje, že počas plnenia predmetu zmluvy posl<ytne Zhotovitel'ovi v rozsahu
nevyhnutne potrebnom spolupósobenie, spočívajúce najmá v odovzdaní doplňujúcich údajov,
spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u 0bjednávatel'a a ktorých
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupósobenie posl<ytne Zhotovitel'ovi
najneskoršie do 3 dní od jeho preul<ázatel'ného vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné
obojstranne dohodnúť individuá lny termín spolupósobenia,

6. Za právnu a vecnú správnosť podkladov poskytnutých Zhotovitelbvi zodpovedá Objednávatel',
7, Za technicl<ú správnosť a vhodnosť podkladov, ktoré poskytne Objednávatel' Zhotovitelbvi nesie

zodpovednosť Objednávatel'. Za správnosť a vhodnosť ostatných podkladov (získaných od tretích
osÓb) nesie zodpovednosť subjekt, ktorý ich Zhotovitel'ovi poskytol, Povinnosťou Zhotovitel'a je
upozorniť Objednávatel'a, alebo ten subjekt, ktorý poskytol podklady na nesprávnosť, alebo
nevhodnosť dodaných podkladov v lehote najneskór do 5 dní odo dňa ich doručenia,

B. Zhotovitel'zodpovedá za šl<odu na veciach prevzatých od Objednávatel'a na výkon AD a na veciach
prevzatých od tretích osób, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej
sta rostlivosti,

9. Rozhodnutia z výkonu AD sa budú zaznamenávať bez zbytočného odkladu do stavebného denníka,
alebo listom adresovaným Objednávatelbvi.

1O.Čas nevyhnutný na výkon AD (t. j. skutočný počet hodín, potrebný na výkon činnosti podl'a
Zmluvy) potvrdí osoba oprávnená rokovať vo veciach technických za Objednávatel'a.

11-.AD bude vykonávať Zhotovitel'(odborne spósobilá osoba) osobne/ prípadne Zmluvnými stranami
prizvaní špecialisti, ktorých prizvanie musí vopred písomne odsúhlasiť Objednávatel'. lch činnosť
bude koordinovať osoba oprávnená rokovať vo veciach technických za Objednávatel'a a

Zhotovitel'. Zhotovitel'vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnostívyplývajúcich z výkonu
AD, ku ktorým sa zaviazal na základe tejto časti Zmluvy. V prípade zložitých riešení a v prípade
potreby úČasti špecialistov, Zhotovitel' dodá Objednávatelbvi svoje stanovisko v termíne, ktorý
bude dohodnutý podl'a rozsahu riešeného problému, inak bez zbytočného odkladu,

12,V prípade porušenia povinnosti Zhotovitel'a vykonávať činnosti osobne alebo v prípade porušenia
povinnosti žiadať predchádzajúci súhlas od Objednávatel'a s prizvaním špecialistov, Zhotovitel'
zodpovedá Objednávatel'ovi za škodu tým spósobenú,

čl. tv
Čas a spósob výkonu odborného autorského dohl'adu

1. Zhotovitel' je povinný začať vykonávať činnosť odborného autorského dohl'adudňom odovzdania
staveniska a jeho prevzatia zírotovitelbm Stavby, Činnosť odborného autorského dohl'adu bude
ukonČená dňomnadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Výkon AD je
podmienený uzatvorením zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác na Stavbe medzi
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2.

3.

Obejdnávatelbm a zhotovitelbm Stavby,
Predpol<ladaná OÍZt<a výkonu činnosti odborného autorského doh|'adu na Stavbe je
v predpol<ladanej lehote výstavby najmenej: 6 mesiacov.
Zhotovitel' je povinný začať vyl<onávať činnosť odborného autorského dohl'adu odo dňa
uvedeného v písomnom oznámení Objednávatel'a o začatí stavbených prác na stavbe, ktoré sa
Objednávatel'zavázuje zaslať doporučenou poštovou zásielkou adresovanou do sídla Zhotovitel'a
najneskór sedem dní pred začatím stavebných prác na Stavbe,
Stavebné práce na Stavbe sa na účely tejto Zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia
právoplatnosti l<olaudačného rozhodnutia pre Stavbu.
Zhotovitel' je povinný pri výkone činnosti odborného autorského dohl'adu dodržiavať všetky
príslušné právne a technické predpisy vzťahujúce sa na vyl<onávanie jeho povinnostívyplývajúcich
z tejto Zmluvy.
Za výl<on autorského dohl'adu sa považuje:

a) úČasť na kontrolných dňoch, z ktorých Zhotovitel'vždy vyhotovízápis o výkone AD,
b) vykonanie zmien v projel<tovej dokumentácii, l<toré sa vopred nedali predvídať.

čl. v
Cena výkonu AD, platobné a fakturačné podmienky

Cena výkonu ADje stanovená podl'a zákona NR SR č,l,8/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z,, l<torou sa vykonáva zákon č. B/1996 Z. z. o cenách
v znení nesl<orŠÍch predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo
sluŽby nevyhnutné za účelom riadneho vyl<onania činnosti odborného autorského dohl'adu,
eena za v,ýkon odborného autorslrého dohl'adupredstavuje maximálne:

4,

5.

6.

7.

2,

Cena bez DPH:
DPH 20 %: :

800,00 Eur
160,00 Eur

a s DPH: Eur
(slovom: DeváťstošestUesiat Eur,0/100 ) s DPH.

Maximálny rozsah výkonu AD predstavuje 40 hodín,
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za výkon AD podl'a tejto Zmluvy Objednávatel'uhradí

Zhotovitel'ovi jednou fal<túrou, l<torú Zhotovitel'vystaví po odsúhlasení súpisu vyl<onaných prác o
výl<one AD na stavbe a počtom potvrdených hodín osobou oprávnenou rol<ovať za Objednávatel'a
vo veciach technicl<ých v súlade s ods. 5) tohto článku Zmluvy(d'alej len ,,Faktúra č. 4").

5. SkutoČný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených
hodín osobou oprávnenou rokovať za Objednávatel'a vo veciach technických.

6. V prípade, Že dójde k predčasnému ukončeniu Stavby, bude Zhotovitel' fakturovať práce, l<toré
boli rozpracované ku dňu jej ukončenia, Objednávatelbvi vo výške vzájomne dohodnutého
rozsahu vykonaných činností AD, a to podielom z dohodnutej maximálnej celkovej ceny podl'a
tejto Časti Zmluvy, a to pre jednotlivé činnostiAD vyplývajúce z predmetu Zmluvy uvedené v tejto
časti Zmluvy.

čl. vl
Sankcie

1. Objednávatel' má nárok na zmluvnú pokutu a Zhotovitel' sa zavázuje zaplatiť objednávatelbvi
zmluvnú pokutu za neospravedlnenú neúčasť odborného autorského dohl'adu na kontrolných

Strana 10z22



2.

3.

4,

dňoch Stavby vo výške 100,- Eur za každý kontrolný deň, na l<torom sa nezúčastní, ak písomnú
pozvánku dostal minimálne tri pracovné dni pred konaním kontrolného dňa.
Objednávatel' má nárok na zmluvnú pokutu a Zhotovitel' sa zavázuje zaplatiť Objednávatel'ovi
zmluvnú pokutu vo výŠke 300,- Eur zakaždé nevyriešenie technického problému Stavby, ktorého
rieŠenie patrí do pósobnosti odborného autorského dohl'adu podl'a tejto Zmluvy a/alebo za každé
nesPlnenie inej povinnosti odborného autorského dohl'adu vyplývajúcej mu z tejto Zmluvy,
Objednávatel' má nárok na zmluvnú pokutu a Zhotovitel' sa zavázuje zaplatiť Objednávatel'ovi
zmluvnú pokutu vo výŠl<e 300,- Eur za každú neospravedlnenú neúčasť odborného autorsl<ého
dohl'adu na odovzdaní a prevzatí Stavby alebo jej časti, vrátane dohodnutých alebo všeobecne
záváznými právnymi predpismi stanovených skúšok, ak bol vyrozumený o tom minimálne tri
pracovné dni vopred.
OsPravedlnenou neúČasťou Zhotovitel'a sa na účely tejto Zmluvy rozumie každé preul<ázatel'né
oznámenie Zhotovitel'a o jeho neúčasti, ktoré Zhotovitel'doručí Objednávatelbvi aspoň 2 dni
vopred (napr, písomne/e-mailom na adresy uvedené v tejto Zmluve).

Strana 1,7 z 22



t.

čnsŤ +
sporočru É znnluvruÉ poDMl ENKy

čt.l
všeobecné ustanovenia

Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podl'a zákona č. 343/20L5 Z. z, o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (

d'alej ako ,,zákon o verejnom obstarávaní")s predmetom DSS Slatinka Zavíšenie
transformačného procesu s cielbm sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec -
stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenecdoplní sa názov stavby)(d'alej ako ,,verejné
obstarávanie").
Objednávatel' na základe uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, prijal
Zhotovite|bm predloženú ponul<u (d'aIej ako ,,Ponuka") a vyhodnotil ju ako najvýhodnejšiu.
Ponuka Zhotovitel'a tvorí neoddelitel'nú prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel'vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom v predmetnom verejnom obstarávaní, teda spíňa
podmienku odbornej spósobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke,
na vykonanie Diela, lnžinierskej činnosti a odborného autorského dohl'adu, |<toré sú všetky tri
špecifikované v tejto Zmluve v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne
závázných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie (,,SR",

,,EÚ"), spíňa podmienky zákon a č. 3I5/2Ot6Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť
a naplniť účel Zmluvy.
Zhotovitel' je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne závázné
právne predpisy, podzákonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie
vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie diela podl'a tejto Zmluvy, a to najmá, nie
však výlučne, predpisy a normy v platnom znenívymenované v Zmluve,
Zhotovitel' vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a svynaložením odbornej
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela,
výkonom lnžinierskej činnosti a odborného autorského dohl'adu podl'a tejto Zmluvy, v Ponuke vzal
do úvahy komplexný rozsah materiálov, prác, služieb, správnych poplatkov, iných výdavkov
potrebných na dokončenie Diela, vykonanie lnžiniersl<ej činnosti a odborného autorského dohl'adu
podl'a tejto Zmluvy ako celku a všetl<ých do úvahy prichádzajúcich nákladov na tal<éto materiá|y,
práce a s|užby a tieto zahrnul do Ceny za Dielo, ceny za lnžiniersku činnosť a ceny za výkon
odborného a utorského dohl'adu dohodnutých touto Zm luvou.

č1.1l

Odovzdávacie a preberacie konanie

Vykonaním predmetu plnenia Zhotovitelbm, ktorýje špecifikovaný v časti 1 Zmluvy, v časti 2
Zmluvy a v časti 3 Zmluvy (d'alej ako ,,Predmet plnenia"), sa na účely Zmluvy rozumie včasné,
bezchybné, vecne správne a úplné dokončenie Predmetu plnenia (Dokumentácia, lnžinierska
činnost', odborný autorský dohl'ad) podl'a podmienok dohodnutých v Zmluve a jeho
odovzdanie a protokolárne prevzatie Objednávatelbm za podmienok uvedených v tomto
článku Zmluvy.
Preberacie protol<oly k jednotlivým častiam Predmetu plnenia (každej jednotlivej časti podl'a
Zmluvy)podpíšu osoby oprávnené rokovaťvo veciach technických za l<aždú zo Zmluvných strán,
Za deň vykonania Predmetu plnenia (každej jednotlivej časti podl'a Zmluvy) sa považuje deň
ukončenia preberacieho konania, ktorý je zároveň totožný s dňom uvedeným v preberacom

2.

3,

4,

5.

1,.

2,
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protokole k čiastkovému Predmetu Zmluvy ako deň podpisu objednávatel'a - osoby oprávnenej

za objednávatel'a rokovať vo veciach technických,
Dňom doručenia diela do sídla Objednávatel'a sa začína preberacie konanie, Počas preberacieho
konania je Objednávatel' povinný skontrolovať dielo a je oprávnený oznámiť Zhotovitelbvi
skutočnos{ že dielo má zjavné vady.
Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávatelbm
a zhotovitelbm. V preberacom protokole deklaruje objednávatel' skutočnosť, že dielo nemá
v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo sl<utočnosť, že dielo zjavné vady má,
pričom uvedie ich popis,
Objednávatel'sa zavázuje podpísať preberací protokol na každú časť diela zvlášť v lehote do 1,5

dní odo dňa doručenia diela objednávatel'ovi, ak nenastanú skutočnosti uvedené v bode 6, tohto
Článku Zmluvy, Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží
Objednávatel' a jeden Zhotovitel', Preberací protokol sa vyhotoví pre každé Dielo (alebo jeho
časť) zvlášť.
Ak Objednávatel'počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi
túto skutočnosť zhotovitelbvi e-mailom na elektronicl<ú adresu zhotovitel'a uvedenú v záhlaví
zmluvy v lehote uvedenej v bode 5 tohto článku Zmluvy (d'alej len ,,oznámenie o zjavných
vadách"). Zhotovitel' je povinný vady odstrániť v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia o zjavných vadách, Vodóvodnených prípadoch móže Objednávatel' túto lehotu
preoížiť.
Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota podl'a bodu 5 neplynie. Odo dňa
doručenia opraveného diela spolu s písomným vyhlásením Zhotovitel'a, že zjavné vady uvedené
v oznámenío zjavných vadách boli odstránené, do sídla Objednávatel'a, plynie lehota podl'a bodu
5 tohto článku Zmluvyd'alej, pričom sa jejdížka súčasne predlžuje o 14 pracovných dní(d'alej len

,,predižené preberacie l<onanie"). V prípade, ak doručené opravené dielo v zmysle
predchádzajúceho bodu bude obsahovať zjavné vady, Objednávatel'je oprávnený postupovať
v zmysle bodu 6 a 7 tohto článku Zmluvy a to aj opakovane, až pokial'nenastane skutočnos{ že
dielo nebude mať zjavné vady.
Strany sa dohodli, že v prípade, ak Zhotovitel' na zákIade prvýkrát doručeného oznámenia
o zjavných vadách riadne a včas neodstráni všetky v ňom uvedené zjavné vady diela, považuje sa
to za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotovitel'om. Uvedené platí aj v prípade, ak
Zhotovitel'neodstráni zjavné vady diela na základe opátovne doručeného oznámenia o zjavných
vadách diela zo strany Objednávatel'a,
Ak Objednávatel' počas predíženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené
v oznámení o zjavných vadách diela boli skutočne odstránené a dielo už nemá iné zjavné vady,
Zhotovitel'vyhotovípreberacíprotokol a d'alej sa pol<račuje podl'a bodu 10 tohto článl<u zmluvy,
Povinnými obsahovými náležitosťami každého Preberacieho protokolu sú:
- údaje o Zhotovitelbvi a Objednávatel'ovi
- názov zákazky, číslo Zmluvy
- popis Dokumentácie, lnžinierskej činnosti a odborného autorského dohl'adu(konl<rétnej časti

Predmetu plnenia, ktorá je predmetom odovzdávania a preberania podl'a daného Protokolu)
- forma a počet vyhotovení Dokumentácie, prípadne iných podkladov
- cena za príslušnú časť Predmetu plnenia
- prehlásenie Objednávatel'a, či príslušnú časť Predmetu plnenia preberá alebo nepreberá
- zoznam chýb/vád, nedostatkov a nedorobkov konkrétnej časti Predmetu plnenia.
Pokial' bude Predmet plnenia (alebo niektorá jeho časť) vykazovať drobné chyby/vady,
nedostatky alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, Objednávatel' má právo
rozhodnúd či ho prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho
neprevezme. Ak ho prevezme, v Protoko|e určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo
nedorobkov. O tom, či má Predmet p|nenia chyby/vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na

Predmet plnenia ako celku a jeho užívanie, rozhoduje Objednávatell pričom svoje rozhodnutie
musí písomne odóvodniť.

7,
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9,

10.
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12. Objednávatel' je oprávnený neprevziať Predmet plnenia alebo jeho časť, ktorý nie je vykonaný
riadne alebo odovzdaný včas podl'a podmienok určených v Zmluve, V tal<om prípade
Objednávatel'nie je v omeškaní s povinnosťou prevziať Predmet plnenia.

13. Riadnym odovzdaním Predmetu plnenia Zhotovitelbm tzn, okamihom podpisu oprávnenej osoby
konajúcej za Objednávatel'a na protokole o odovzdaní a prevzatí Predmetu plnenia, prechádza
na Objednávatel'a jednak vlastnícke právo k Predmetu plnenia Zhotovitel'a (príslušnej časti)
a jednak nebezpečenstvo vzniku škody. Za poškodenie, stratu alebo zničenie Predmetu pInenia
alebo jeho časti zodpovedá zhotovitel' až do času riadneho odovzdania Predmetu plnenia
o bjednávatelbvi.

1"4, V prípade, že Dielo alebo jeho ktorákolVek časť Predmetu plnenia, ktorého vykonanie je
predmetom tejto Zmluvy sp[ňa náležitosti autorského die|a podl'a zákona č. t85/2ol5 7, z.

autorsl<ý zákon (d'alej len ,,autorský zákon"), Zhotovitel' udel'uje Objednávatelbvi dňom
kolaudácie predmetného Predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy licenciu podl'a autorského
zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (najmá bez vecného, časového a teritoriálneho
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 autorského zál<ona, tak aby Predmet plnenia alebo
jeho Časť mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím
osobám, ako podklady pre plnenie úloh Objednávatel'a. Objednávatel' je tiež oprávnený tieto
predmety duševného vlastníctva spracovávať, vyhotovovať rozmnoženiny, zverejňova{
rozširovať akokolVek inak používať v zmysle príslušných právnych predpisov ale najmá ich
poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy, Zhotovitel' zároveň
udel'uje dňom prevzatia predmetného Predmetu plnenia, Objednávatelbvi právo udeliť tretej
osobe súhlas na jeho použite v rozsahu udelenej licencie a tiež súhlas na postúpenie licencie.
Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena Zhotovitel'a v zmysle tohto bodu tohto článku je
zahrnutá vcelom rozsahu vcene za Predmet plnenia podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel'sa zavázuje
v záujme naplnenia vyššie uvedeného vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré
sa budú podiel'ať na zhotovení Predmetu plnenia tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči
Objednávatelbvi žiadhe nároky, Objednávatel'sa zavázuje použiť Predmet plnenia výlučne pre
potreby vyplývajúce z tejto zmluvy a v súlade s ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z, o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov,

].5. Zhotovitel'bude jediným legitimovaným disponentom / držitelbm dotknutých autorských práv,
V prípade, ak si tretia osoba uplatní voči Objednávatelbvi nárok z titulu porušenia autorských
alebo iných práv, ktorý preukáže príslušným dokladom preukazujúcim pravdivosť jej tvrdenia,
Zhotovitel'sa zavázuje, že po doručení písomnej výzvy uhradí Objednávatelbvi všetky legitímne
nároky tretej osoby a zároveň nahradí prípadnú inú škodu priamo súvisiacu s vyššie uvedenou
situáciou, ktorá Objednávatelbvi vznikne v dósledku uplatnenia takéhoto nároku tretej / tretích
osób, a to v plnejvýške (vrátane sankcií, úhrady nákladov na právne zastúpenie a pod. - ak
vzniknÚ), Ustanovenia tohto článku platia aj po zániku tejto Zmluvy, z akéhokolVek dóvodu.
Ostatné nároky Objednávatel'a z tejto Zmluvy alebo vyplývajúce z aplikovatel'ných právnych
predpisov tým ostávajú nedotknuté, Objednávatel'sa zavázuje použiť Predmet plnenia výlučne
pre potreby vyplývajúce z tejto zmluvy a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18512015 Z. z, o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších
predpisov.

č1.Ill
Spoločné ustanovenia o cene

Platobné a fakturačné podmienky

1,. Cena za vykonanie a odovzdanie Predmetu plnenia je dohodnutá na základe Špecifikácií cien z
Ponuky Zhotovitel'a ako uchádzača vo verejnom obstarávaní zo dňa 6.7.2OZ2, ktoré tvoria
PrÍ]ohu Č. 1. k Zmluve (d'alej iba ,,eena Predmetu plnenia"). Cena Predmetu plnenia sa považuje
Za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Predmetu plnenia je

Strana L4z22



2,

stanovená podl'a zákona NR SR č.1,8lt996 Z, z. o cenách v zneníneskorších predpisov, Vyhlášky

MF SR č,87l1996 Z, z., ktorou sa vykonáva zákon č, 18/1995 Z,z,o cenách vznení neskorších
predpisov a sú v nej zahrnuté všetl<y náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za
účelom riadneho plnenia podl'a Zmluvy,

Celková cena Predmetu plnenia predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH:14.950,00 Eur
DPH20%: 2.990,00 Eur

s DPH: 17.940,00 Eur
(slovom: Sedemnásttisícdevát'stoštyridsať Eur, 0/100 ) s DPH.

Podkladom pre úhradu ceny Predmetu plnenia budútri samostatné faktúry, a to zvlášť jedna
pre Dielo/Dokumentáciu, zvlášť jedna pre lnžiniersku činnosť (lČ) a zvlášť jedna pre odborný
autorský dohl'ad (AD),
Na ÚČely fakturácie sa za deň dodania Predmetu plnenia (jeho časti) považuje deň podpísania
Protokolu o odovzdaní a prevzatí (časti) Predmetu plnenia oprávnenou osobou Objednávatel'a
(osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických), Zhotovitelbvi bude uhradená dohodnutá
cena iba v rozsahu za skutočne vykonané a odovzdané časti Predmetu plnenia(skutočne
vyhotovenú Dokumentáciu, inžinjersku činnosť) a reálny a Objednávatelbm odsúhlasený
počet hodín výkonu odborného autorského dohl'adu.
Preddavky sa neposkytujú vóbec,
l( zmene dohodnutej ceny móže dójsť iba výnimočne, z dóvodov hodných osobitného zretel'a a

nepredvídatel'ných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom Objednávatel'a, formou
písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Splatnosť jednotlivých faktúr je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podatel'ne
Objednávatel'a.

8. l(aždá fal<túra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podl'a zákona č.222/2004Z.
z, o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a jej nevyhnutnou prílohou je
Objednávatelbm podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí časti Predmetu plnenia, V prípade,
že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti vzmys|e zákona č, 22212004 Z. z, o dani
z pridanej hodnoty v znení nesl<orších predpisov, alebo ak prí|ohu fal<túry nebude tvoriť Protokol
o odovzdaní a prevzatí fal<turovanej časti Predmetu plnenia, Objednávatel' je oprávnený vrátiť
faktúru Zhotovitel'ovi na doplnenie v lehote do 10 /desať/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa
preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej
faktúry.

9. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania príslušnej sumy na účet Zhotovitel'a.
]"0, Zhotovitel' je v prípade omeškania Objednávatel'a s úhradou faktúry, oprávnený účtovať

Objednávatelbvi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 obchodného zákonníka.

čt. tv
Zod poved nosť Zhotovitel'a

t. Zhotovitel' je povinný postupovať pri vyl<onávaní Predmetu plnenia s odbornou starostlivosťou,
za striktného dodržiavania všetkých do úvahy prichádzajúcich všeobecne závázných právnych
predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov,
individuálnych správnych aktov, technických noriem, podmienok dohodnutých v Zmluve, a

požiadaviek Objednávatel'a legea rtis.
2. Zhotovitel'zodpovedá za to, že Predmet plnenia (každá jeho časť)je zhotovený, resp, vykonaný v

najvyššej kvalite podl'a požiadaviek tejto Zmluvy a že počas plynutia záručnej doby bude mať
okrem súladu s požiadavkami tejto Zmluvy ajvlastnosti podla tejto Zmluvy.

5.

6.

7.
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3,

4,

5.

6.

Zhotovitel'zodpovedá za vady, ktoré má Predmet plnenia alebo ktorákolVek jeho časť v čase jeho
riadneho odovzdania a prevzatia Objednávatel'om a zavady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Predmetu plnenia
Objednávatelbm (dňom podpisu oprávneného zástupcu Objednávatel'a na protol<ole
o odovzdaní a prevzatí časti Predmetu plnenia) a neuplynie sl<ór ako deň nasledujúci po dni,
v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie Stavby, na l<torú bolo Dielo
vypracované, resp. dňom riadneho odovzdania a prevzatia Stavby, na ktorú bolo Dielo
vypracované,
Zárul<a v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Predmetu plnenia, najmá
na jeho vecnú a obsahovú úplnosť a správnosd zál<onnosť priebehu a procesu jeho
zhotovovania, technicl<ú a odbornú bezchybnosť.
Zhotovitel'zodpovedá za škodu na Predmete plnenia spósobenú vlastným konaním počas svojich
pracovných postupov, al<o aj za šl<odu spósobenú tými, ktorých použil na realizáciu alebo
vyl<onanie Predmetu plnenia a za šl<ody s tým súvisiace, Pol<ial'Zhotovitel' použije na vyl<onanie
Predmetu plnenia alebo jeho časti tretie osoby, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby
túto vykonával sám.
Predmet plnenia má vady, ak celý, alebo jeho ktorákolVek časť, nezodpovedá rozsahu alebo
kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým
poŽiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom Zhotovitel'a, ktorý
nezodpovedá požiadavkám na Dielo alebo jeho časť kladeným.
Objednávatel' je oprávnený neprevziať Predmet plnenia alebo jeho časť, l<torý nie je vykonaný
riadne alebo odovzdaný včas podl'a podmienok určených v Zmluve. V takom prípade
Objednávatel'nie je v omeškanís povinnosťou prevziať Predmet plnenia,
Ak PoČas plynutia záručnej doby - (najmá v stavebnom alebo kolaudačnom konaní) na zál<lade
poŽiadavky, podnetu stavebného úradu alebo akéhol<olvel< iného orgánu verejnej správy alebo
verejnej moci alebo i bez tal<éhoto podnetu - vyjde najavo vada Predmetu plnenia alebo jeho
Časti, najmá, nie všal< výlučne nel<valita, neúplnosť alebo vecná nesprávnosť, nesúlad
s akoukolVek normou alebo predpisom, prípadne budú zistené iné vady ako napr.: nezrovnalosti
v stavebnej Časti, neprimeraný nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti Dol<umentácie,
chýbajúce alebo neúplné časti inej dokumentácie, ktoré sú potrebné pre realizáciu Stavby
a ÚspeŠné skolaudovanie Stavby, na zál<lade zistení ktorých bude potrebné Predmet plnenia
alebo jeho časť doplniť alebo prepracovať, Zmluvné strany sa dohodli, že ide o vadu s tým, že
Zhotovitel' je povinný Predmet plnenia alebo jeho časť bezodplatne doplniť alebo prepracovať
v lehote najnesl<ór do ].0 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Objednávatel'a na doplnenie
alebo prepracovanie.
Oznámenie vád a nedorobl<ov v záručnej dobe súvisiacich s technickým riešením Dokumentácie,
chyby vo výkresovej a textovej časti, prípadne nezhody Dokumentácie s podmienkami
stanovenými dotknutými orgánmi a organizáciami (Výzva Objednávatel'a) musí byť podané
PÍsomne bez zbytoČného odkladu (najneskór do 5 pracovných dní) potom, čo vady a nedorobky
Objednávatel' zistil, inak je neplatná,
Zhotovitel' je povinný doplniť alebo prepracovať Predmet plnenia alebo jeho časť (odstrániť vady
a nedorobky) v lehote najneskór do 10 l<alendárnych dní odo dňa doručenia výzvy
O bjed návate l'a Zhotovite lbvi,
Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov prevzatých od
Objednávatel'a a:

a/ ak Zhotovitel' ani pri vynaložení všetl<ej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich
nevhodnosť alebo

b/ ak na ich nevhodnosť preukázatel'ne písomne upozornil Objednávatel'a a Objednávatel'na ich
použití napriel< tomu trval,

Ostatné nárol<y zo zodpovednosti Zhotovitel'a za al<osť, množstvo a kvalitu sa uplatnia v zmysle
Platných ustanovení o náhrade škody podl'a Obchodného zákonníl<a, al< nie je dohodnuté inak.
UPlatnením nárokov z vád nie sú dotknuté nároky Objednávatel'a na náhradu škody alebo na

7,

B,

o

10,
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15,

16.

odstúpenie od Zmluvy,
Zhotovitel'zodPovedá Objednávatel'ovi za škodu spósobenú porušením jeho povinností podl,a
tejto ZmluvY, ibaŽe preul<áŽe, Že porušenie povinnosti bolo spósobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť.
Al< vada Predmetu plnenia je príčinou vzniknutej škody objednávatelbvi a objednávate|'
vzniknutej Škode nemohol zabrániť ani po vynaložení starostlivosti, ktorú od neho možno
dóvodne požadovad zodpovedá zhotovitel' za vzniknutú škodu,

čt, v
Sanke ie

V PríPade, ak Zhotovitel'poruší akúkolVek povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, a táto povinnosť už
nie je sankcionovaná zmluvnou pokutou v inej časti Zmluvy, zavázuje sa Zhotovitelbvi zaplatiť
zmluvnúPokutuvovýŠke100,-Eurzakaždýdeň,pokial'porušeniepovinnosti trváato zakaždé
takéto porušenie samostatne, a to aj opakovane.
zhotovitel'sa zavázuje zaplatiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu aj za:
a) nesPlnenie/poruŠenie ktorejkolVel< povinnosti Zhotovitel'a týkajúcej sa subdodávatel'ov

alebo ich zmeny, vzniká Objednávatelbvi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- Eur za
kaŽdý, Čo ilen začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane, a to len
v prípade, že objednávatelbvivznikla škoda;

b) neodstránenie vád a/alebo nedorobkov Predmetu plnenia vyplývajúcich z protol<olu
o odovzdaní a prevzatí Predmetu plnenia, a to zmluvnú pokutu vo výške 0,5 Yo zcelkovej
cenY Predmetu plnenia bez DPH uvedenejv čl. lllods, 2 tejto častiZmluvy, zakaždý aj začatý
deň omeŠkania, a to aŽ do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;

c) neodstránenie vady a/alebo nedorobku v dohodnutom termíne, ktoré boli reklamované
Objednávatelbm poČas plynutia záručnej doby, a to zmluvnú pokutu vo výške o,5 %o

zcelkovej ceny Predmetu plnenia bez DPH uvedenej včl. lll ods. 2 tejto časti Zmluvy, za
kaŽdý aj zaČatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných
vád a nedorobl<ov.

Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených vZmluve
za Primerané, pretoŽe pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na
hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností
Zhotovitel'a,
Rozhodnutie poŽadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy doručí objednávatel'
Zhotovitelbvi prednostne formou e-mailu zaslaného na adresu uvedenú v záhlaví (prvej strane)
tejto Zmluvy. Objednávatel' je povinný rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete doručiť do
sídla Zhotovitel'a do piatich pracovných dní aj poštou alebo prostredníctvom kuriéra,
Objednávatel' následne doručí Zhotovitelbvi tzv. penalizačnú faktúru, Zmluvné pokuty podl'a
tejto Zmluvy je moŽné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, objednávatel' je
oPrávnený uPlatniť zmluvnú pokutu l<edykolVel< po tom, čo mu vznikne nárok na jej zaplatenie.
splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dníodo dňa jej doručenia zhotovitelbvi.

UPlatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na
odstúPenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej
PokutY Zhotovitelbm nezbavuje Zhotovitela povinnosti odovzdať Predmet Zmluvy alebo jeho
časť.

čl. vl
Zánik Zmluvy

Táto Zmluva zanikne ol<rem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán,
a okrem dÓvodov a spósobov upravených osobitnými právnymi predpismi, aj písomnou
dohodou Zmluvných strán a písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán.

t.

2.

3.

4.

5.

1,,
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2. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode,

pol<ial'nie je takýto deň vdohode upravený, Zmluva zaniká dňom nadobudnutia ÚČinnosti

dohody, Vtejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vznil<nuté z plnenia

zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku ZmluvY

dohodou.
odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane

(ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doruČenia Zmluvnej strane, ktorá

svoju povinnosť porušila.

objednávatel' je oprávnený ol<amžite odstúpiť od Zmluvy v prípade jej podstatného poruŠenia zo

strany Zhotovitel'a. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné poruŠenie Zmluvy zo stranY

Zhotovitel'a považuje najmá:
a) ak je Zhotovitel'v omeškaní s riadnym vyl<onaním Predmetu plnenia, resp. jeho Časti, oproti

termínu odovzdania dohodnutého v Zmluve o viac ako 30l<alendárnych dní,

b) al< Zhotovitel' nevyl<onáva Predmet plnenia (jeho časť) s odbornou starostlivosťou, hoci ho

Objed návatel' písom ne vyzva l na vykona nie ná pravy,

c) ak Zhotovite|'vyl<onáva Predmet plnenia (jeho časť) v rozpore s podkladmi, ktoré mu podl'a

Zmluvy poskytol Objednávatel' alebo v rozpore s pol<ynom Objednávatel'a a napriel<

písomnej výzve Objednávatel'a nedójde l< náprave,

d) ak sa preul<áže, že Zhotovitel' vrámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je

uzatvorenie Zmluvy, predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo

skreslené údaje,
e) al< je zrejmé, že zdóvodov na strane Zhotovitel'a Dielo, lnžiniersl<a činnosť alebo odborný

autorský dohl'ad nebudú vyl<onané včas alebo riadne,

f) al< Zhotovitel' nezačne, preruší alebo zastaví vyl<onávanie Diela alebo vyl<onávanie

Inžinierskej činnosti alebo činnosti odborného autorsl<ého dohl'adu z iných dÓvodov ako

dóvodov na strane Objednávatel'a alebo z dóvodov sl<utočností, l<toré Zhotovitel' nemohol

predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, l<torú moŽno

od neho požadovať,

c) al< Zhotovitel'vstúpil do likvidácie, na jeho majetol< bol vyhlásený l<onkurz, bol podaný návrh

na vyhlásenie l<onkurzu na jeho majetol< alebo al< existuje dóvodná obava, že plnenie

závázl<ov zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy je vážne ohrozené.
V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od tejto Zmluvy

odstúpiť po márnom plynutí primeranej lehoty (nie kratšej ako 7 pracovných dní) uvedenej

v písomnej výzve druhej Zmluvnej strany na odstránenie konania, ktoré je v rozpore so ZmIuvou

a právnymi predpismi ako následkov takéhoto konania. Al< sa Zmluvné strany nedohodnú inal<,

primeranou lehotou podl'a predchádzajúcej vety je 7 pracovných dní.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Objednávatel'okamžite odstúpi od tejto Zmluvy z

dóvodov podl'a tejto Zmluvy, ešte pred odovzdaním Predmetu plnenia (alebo niektorej jeho

časti), nemá Zhotovitel'nárok na posl<ytnutie plnenia zvyšnej časti ceny Predmetu plnenia za uŽ

vykonanú a ešte neodovzdanú časť Predmetu plnenia, a ani na úhradu nákladov, l(toré mu

vznil<li v súvislosti s takouto časťou Predmetu plnenia.

Zhotovitel'móže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch, ak Objednávatel' neuhradí riadne a vČas

faktúru vystavenú Zhotovitelbm a omešl<anie Objednávatel'a trvá viac al<o 30 dní. V takom
prípade nevznil<á Objednávatel'ovi nárok na vrátenie doteraz poskytnutých plnenÍ.

V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác a výl<onov na

Predmete plnenia primerane použijú ustanovenia tejto Zmluvy o cene Predmetu plnenia

s prihliadnutím na prípadné nárol<y z vád Diela, nezaplatené sankcie a iné pohl'adávl<y vzniknuté
zo Zmluvy. Ak dójde kodstúpeniu od Zmluvy zdóvodu na strane Zhotovitel'a, má Objednávatel'

nárok na náhradu nevyhnutných nál<ladov, ktoré mu vznil<li v súvislosti s obstaraním nového
Zhotovitel'a, kto rý Predmet pl nenia zrea lizuje.

9. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetl<y práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy okrem
práv a povinností na náhradu spósobenej škody a ušlého zisl<u, práv a povinností na dovtedy

3,

4.

5,

6.

7.

oo.
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uplatnené (resP, zákonné) sankcie , práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvya vŠeobecne závázných PrávnYch predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady začasť Diela, príp, predmetu plnánia, ktorá bola do odstúpenia ríadne zrealizovaná a odovzdaná, avŠetkých d'alŠÍch Práv a PovinnostÍ, ktoré podl'a vóle zmluvných strán alebo podl,a ich povahymajú trvať aj po zániku tejto Zmluvy odstúpením,10' V PríPade odstúPenia od Zmluvy z dóvodu porušenia povinnosti Zhotovitel,a má Objednávatel,nárok na náhradu ŠkodY sPÓsobenri najmá omeškaním realizácie predmetu plnenia oprotitermínu ukončenia realizácie predmetu plnenia uvedeného v tejto zmluve.1"1' V PríPade' Že dÓjde k odstúPeniu alebo zrušeniu zmluvy z dóvodov na strane objednávatel,a,bude Zhotovitel' uPiatňovať u objednávat.r. lr,.,áou vlastných nákladov vzniknutých k dňu
;frffi:i/:.:lebo 

zruŠenia Prác, Rozsah rozpracovanosti vzájomne odsúhlasia zástupcovia oboch

1, zmluvné stra orr.?]:í:rnÍ;XJo.,uonun,"

zmluvy,,".ii;i.ii:lí'"?.'",ff* ,::^:J;,lxJ'JřT.],iJ,ů?,?J,i;L""i] :1"n i:ffiínové PoŽiadavkY objednávatel'a, K tejto .r"ná aó1o" len na základe predchádzajúceho

:T:L|",i; 
"ť:*X*:',.,i 

Zmluve, pokial' jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom
2' Akákolvek písomná komunikácia medzi objednávatelbm a zhotovitelbm sa bude usl<utočňovaťv slovenskom jazyku.
3' Akákolvek písomná komunikácia medzi objednávatelbm a zhotovitelbm sa musí uskutočňovat,prostredn íctvom pošty, e-ma ilu a le bo kuriéra.4' Zhotovitel' je Povinný zaslať každú písomnosť objednávatelbvi aj elektronicl<y na nasledovnéemailové adresY;dss,slatinkalc@azet,sk V prípade zaslania písomnosti emailom je Zhotovítel,Povinný PÍsomnosti doruČiť do sídla objednávatel'a do troch pracovných dní aj poštou aleboprostredn íctvom kuriéra.
5' Na Účely tejto zmluvy platr, Že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielaťdoPoruČenou zásielkou Prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právnyúkon za doručený, druhej zmluvnej strane aj v prípade, al< bude doporučená zásielka vrátenáZmluvnej strane, ktorá ju odoslala. V takomto pripro. práva a povinnosti z právneho úkonu

:i:nt PlYnúť dňom, v ktorom sa doporučena zásieika vrátila Zmluvnej strane, ktorá ju
6' KaŽdá sPráva, súhlas, schválenie, 

.návrh, podklady, osvedčenie a pod, alebo rozhodnutieakejkolVek osobY PoŽadované na základe tejto Zmluv;;rd" vyhotovené v písomnej forme.7' 
n'::L[T:Í,:ou'u 

alebo Ústne nariadenia sa musia potvrdiť v písomneJ f-;" v lehote troch
8' Zhotovitel' sa zavázuje Predmet plnenia alebo niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasuobjednávatel'a na 

.iné ÚČelY ako tie, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitných
ffiffi" 

závázných PrávnYch Prejpisov platných a účinných vSlovenskej republike tým nie sú
9' zhotovitel' je oprávnený použíť skutočnosd že vykonal Dielo, lnžiniersku činnosť alebo činnosťodborného autorského dohl'adu na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmyobjednávatel'a, ustanovenia osobitných všeobecne zavÁzni,ch právnych predpisov platnýcha účinných v Slovenskej republike, tým nie sú dotknuté,10' Zhotovitel'sa zavázuje, že sa zúčasiní územného tu prip.a. nevyhnutnej potreby), stavebného,kolaudaČného konania a na základe písomnej ,i*i Ónl"anau.tel,a aj všetkých rol<ovaní,stretnutí s verejnosťou a pod.
11" Zhotovitel'nesmie Predmet plnenia podl,a tejto Zmluvyako celok odovzdať na vykonanie inémusubjektu, Časť Predmetu pinenia pootu ,"j,o zmluiy ,ozu odovzdať na vykonanie svojmusubdodávatelbvi uvedenému v zozname subdodávatelbv, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
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L2. zhotovitel, predl<ladá v prílohe č. 2 tejto zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávatelbv

s uvedením jeho identifikačných údajov, predme|u subd.odávky a Údajov o osobe oprávnenej

konať za každého subdodávateIa v rozsaáu *.no a priezvisl<o, adresa pobytu, dátum narodenia,

zhotovitel, l<u l<aždému subdodávatelbvi zároveň predkladá dókaz o oprávnení na príslušné

plnenie predmetu zákazky podl,a § 32 ods. 1písm, e) zvo a dókaz o zápise do registra partnerov

verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávatel'a tento zápis vyžaduje, Až do splnenia

všetl<ýchzávázkovvyplývajúcichzteitoZmluvyjeZhotovitel,povinnýoznámiťobjednávate|,ovi
akúl<olVek zmenu údajov o subdodávatelbvi,

].3, zhotovitel, je oprávnený l<edykolvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokolÝek

subdodávatel,a,atozapredpokladu,ženovýsubdodávatel,disponujeoprávnenímnapríslušné
plnenie Zmluvy podl,a § 32 ods. 1_ písm. "l 

zvo, ako aj spíňa povinnosť zápisu do registra

partnerov verejného sel<tora, ak .jkon pre tal<éhoto subdodávatel,a tento zápis vyžaduje,

Najnesl<ór 7 dní pred prijatím ,uuJooaur,v od nového subdodávatel,a, alebo od uzavretia

zmluvného vzťahu s novým subdo<Jávatelbm (podl,a toho l<torá udalosť nastane sl<ór), je

Zhotovitel,povinnýoznámiťobjednávate|,ovi(identifikačné)údajeonovomsubdodávatelbviao
osobe oprávnenej konať za nového subdodávatel,a v rozsahu meno a priezvisl<o, adresa pobytu,

dátum narodenia a zároveň predložiť zhotovite|,ovi doklad preul<azujúci, že nový subdodávatel,

spíňa podmienl<u účasti osobného postavenia podl,a § 32 ods, 1_ písm, e) ZVo pre daný predmet

subdodávky.AždosplneniavšetkýclLzávázkovvyplývajúcichztejtoZmluvyjeZhotovitel,povinný
oznámiťobjednávate|,ovial<úkolVel<zmenuúdajovonovomsubdodávatel,ovi.

1,4. osoba, ktorá sa má stať subdodávate1,om, sa subdodávatel'om stáva Podl'a tejto ZmluvY

schválením zo strany objednávatel,a, l<toré sa učiní podpisom nového navr.hovaného znenia

Zoznamu subdodávatelbv vo forme dodatku l< zmiuve, objednávatel, je oprávnený

subdodávatel,a odmietnuť z dóvodu fo.nynnorti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy, l<toré

zadefi nuje. odmietnutie sa zhotovitei zavázuje bez výhrad rešpektovať.

15.Povinnostiuvedenévods.].2a13tohtočlánkuZmluvyniejeZhotovitel,povinnýplniťvprípade
subdodávatel'ov, ktorí mu dodávajú tovary,

16, zhotovitel' je oprávnený plniť predmet plnenia podl'a tejto zmluvy výlučne prostredníctvom

subdodávatel,ov podl,a tohtg článku zmluvy. za plnenie subdodávatel'a zodpovedá zhotovitel'al(o

za plnenie vlastné a to v plnom rozsahu. Zhotovitel' je d'alej povinný vykonávať vŠetky Činnosti

podl,a tejto Zmluvy, čo platí uj pr. pripudy, al< tieto vyl<onáva prostredníctvom subdodávatel,a,

len na to dostatočne odborne kvalifikovanými osobami, pokial'zhotovitel'v procese verejného

obstarávania uviedol na preukázanie splnenia al<ejkolVel< l<valifikácie l<onl<rétnu fYzickú osobu

(d,alejlen,,Expert..),jepovinnýzabezpečiť,abyvtomuzodpovedajúcomrozsahuvyl<onával
príslušnéčinnostitentoExpertavprípadenemožnostivyl<onávaniačinnostitýmtoÉxpertom,je
zhotovitel, povinný zabezpečiť nahradenie Experta inou osobou s prinajmenšom rovnakou

kvalifil<áciu,očombezodkladnepísomneupovedomíobjednávatel,aajspreukázaním
kvalifikácie.TakútonáhradnúosobujeObjednávatel,zdóvodovnedostatočnejkvalifikácie
oprávnený do 10 dníod oznámenia odÁietnui a zhotovitel, je za rovnal<ých podmienok povinný

nahradiť osobu Experta, v súvislosti , |tn"ni* tejto zmluvy a všetkými činnosťami sa zhotovitel,

zavázujepostupovaťvstril<tnomsúladesust.§34ods'3ZVoaust'§4lods.lpísm.b)ZVoaje
povinný zabezpečiť, aby všetei subdodávatelia a Experti spíňali podmienky v zmysle

predmetných ustanovení a tieto dodržiavali počas celého trvania zmluvy,

t.

l

Pri riešení otázok výslovne neupravených touto

príslušnými ustanoveniami zákona č, 5I3l199L Zb,

čl. vllt
záverečné ustanovenia

Zmluvou sa Zmluvné strany budú riadiť

obchodného zákonníka v znení neskorších
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Predpisov a ustanoveníami ostatných všeobe cne závázných právnych predpisov platných naúzemí Slovenskej republiky.

: i;i:Úffir,ffil:#,"# ;l;:[li, 
len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými

3' Táto Zmluva je vYhotovená v s'v..r.' rovnopisoch, pre objednávatel,a v dvoch vyhotoveniach(rovnopisoch), pre Zhotovitel'a v jvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).4' Zmluvné stranY PrehlasujÚ, ze nuori spolupra.ouuť'i.k, aby bol predmet Zmluvy splnenýv najlePŠej moŽnej miere, Za týmto účelom ia oual zmtuune strany bez oňeškania vzájomneinformovaťo vŠetkých okolnostlach, l<toré by bráníli ..iJnuru splneniu predmetu Zmluvy.5' Zmluvné stranY Prehlasujú, že túto Žmtuvu uzavreli ,toúoonu a vážne,neuzavreli ju v tiesni ani zanáPadne nevýhodných Podmienok, porornu si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jejforme a obsahu Žiadne námietkY, .ni náurhy n. jopinunie, 
čo zástup.oui.'.rluuných strán plnespósobilí na právne. úkony potvrjzu;ri vlastnoručnliri pojoi.ri6' KaŽdá zo Zmluvnýc.h strán sa týmto výslour" r"uár,.u,i"-ru nuor.uedie nijaké práva a povínnosti(závázkY) vYPlývajúce zotejto'z^iruy, resp, jej časti na iný subjekt bez predchádzajúcehoPÍsomného súhlasu druhej 

-zmtuvneJ 
strany, Ú ÓriprJu porušenía tejto povinnosti jednou zoZmluvných strán bude 

'nrluu. o prevode (postjpení) zmluvnych závázkov neplatná a zároveňdruhá Zmluvná strana bude oprávnená od tá.lto zrtuuv oJrt,iplt a to s účinnosťou odstúpenia ku
ťJ];J"'' 

bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej
7' Táto Zmluva nadobúda Platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strána ÚČinnosť dňom nasledujÚcim Po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel,a v zmysle§47a zákona č,40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č.2II/20OOZ' z' o slobodnom PrístuPe k informáciám a o zmene a Joptnenr niektorých zákonov (zákon oslobode informácií) v znení neskorších predpisov.8' AkékolVek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným aíebonevYnútitel'ným Podl'a Platného pra,u, bude neúčinné len v rozsahLt, v akom túto neplatnosdnezákonnosť alebo nedostatok Či stratu vynútitel,nosti postihuje právo, bez akéhokolvek vplyvuna zostávajúce ustanovenia Zmluvy, Zmluvné strany s'a zavázujú nahradiť takéto ustanovenie

|u1'fi,.i:ffi;::,';, 
ktoré bude Ptatne a účinné a ouoe eo na;tepšie zodpovedať jeho póvodne

9' zmluvné strany vyhlasujú, Že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, žeich zmluvná vol'nosť nie je ničím obmedzená a Že im nie sú známe okolností, ktoré by im brániliplatne uzavrieť túto zmiuvu, v prípade, Že taká okolnosi existuje zodpovedajú za škodu, ktorávznikne druhej Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.10' Zhotovitel'sa zavázuje bYť riadne zapísaný v registri-|rrrn"rou verejného sektora po dobutrvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplyva )o zákona č, 915/2016 Z. z. o registriPartnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchPredPisov (dalej ako ,,Zákon o RPVS"), Zhotovitel' sa zavázuje zabezpečiť, aby jehosubdodávatelia v.zmYsle § 2 ods, 1 písm. a) bod 7 Zál<onao RpVS boli riadne zapísaní v registripartnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávatellkej zmluvy, ak im tal<á povinnosťvYPlýva zo Zákana o RPVS, Zhotovitel' je povinný na požiadanie objednávatel,a predložiť všetkyzmluvY so svojimi subdodávatelmi. Porušenie ktorejkolVek z povinnostíZhotovitel,a podl,a tohtoustanovenía zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávat"ta na odstúpenieod tejto zmluvy s právnymi Účinkami ukončenia zrlrr;; tunc, a/alebo právo objednávatel,aPoŽadovať od Zhotovitel'a zaPlatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny doÁodnute; poaia teltoZmluvY' ČÍm nie je nijako dotknutý nárok objeanavateru požadovať od Zhotovitel,a náhraduŠkodY vzniknutej Objednávatebví v dósledku nesplnenia vyššie uvedených povinnostíZhotovitel'a, Zmluvné stranY Prehlasulú, že výšku .riuun"; pokuty považujú za primeranú,PretoŽe Pri rokovaniach o dohode o výške zmiuvnei p"k;ry prihliadaii na hádnotu a významtouto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti, objednávatel, je oprávnenýodstúpiť od Zmluvy aj v nasledujúcich prípadoch:
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a) dňom právoplatného rozhodnutia registrujúceho orgánu o výmaze zhotovitel,a alebo

niel<toréhosubdodávatel,aZhotovitel,apodl,a§12ZákonaoRPVS,
b) dňom právoplatného rozhodnutia re|istrujJceho orgánu o pokute uloženej Zhotovite1,ovi

podl'a § 13 ods, ZZákona o RPVS, . _|.^.n l^í ,, ^*ařlrrní co l
c) ak je zhotovitel, _ partner verejného sektora viac ako 30 dní v omešl<aní so zápisom nove1

' 
opiáun.nej osoby (§ 10 ods, 2 tretia veta Zákona o RPVS),

d) ak subdodávatelia, alebo subdodá"r;;li;;;dl,a osobitného predpisu, l<torí majú povinnosť

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov

";1;*"J"ri",TlJ!3 
,o,"ená povinnosť podl,a § 11 ods. 2 Zál<ona o RPVS alebo ak je Zhotovitel'

v omešl<aní so splnením povinnosti podl,a § 10 ods, 2 tretej vety Zál<ona o RPVS, nie je

objednávatel, v omeškaní, al< z tohto dóvodu neplní, čo mu ul<ladá táto zmluva, v prípade, že

objednávatel,nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 15 ods, ]_ Zákona o RPVS, má právo

na zaplatenie zmluvnej pol<uty ,o ,,ruň Zhotovitel,a vo výške 20 % zcell<ovej hodnoty plnenia

,r. nilil?lláTri§;omto zavázujú, že budú dodržiavať závázol<mlčanlivosti na zál<lade zál<ona Č,

1,B/2O1B Z. z. o o.ňrunu osobných ,iJr;"" v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na

všetky citlivé informácie vrátan" oroůn,7ch údajov, s l<torými sa móže pri plnení svojich

zmluvných povinnostíoboznámiť, a to v atie;t<olVe[ forme (najmá písomnej, elektronickej, alebo

ústnej). Zmluvné strany sa zavázujú, že ciilivé informácie alebo osobné údaje s ktorými sa

oboznámia, nebudú ol<rem povinností vyplývajúcich zo všeobecne závázných právnych

predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukolvek formou reprodul<ovať alebo podávať ich

akýmkolVek tretím neoprávneným osobám,

t2. predmet zmluvy vyhotovený zhotovitelbm podl,a tejto zmluvy obsahuje architel<tonické

atechnickédielaaichpoužitiejechránenéautorskýmzákonom.
13. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú:

Prílgha č, 1:

Príloha č, 2:

ponuka zhotoviteIa
zoznam subdodávatelbv/čestné vyhlásenie, že na realizáciu Diela, výkon lč a AD

nebudú využití subdodávatelia,

V Lučenci, an^ *(:9ť/n1,1-,,,

Za Objednávatel'a:

"":,

Mgr. Renáta Šimová

riaditel'ka DSS SLATINKA

V Pincinej dňa 2!.07 .2022

Za zhotovitel'a:

!rt
-],.- ---

§|\Jv^tr,É-",

_-
,,,,,613_71_3..,___

J,,.;ii,r,,.,?r,

lng, Attila Farkaš
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Ing. Attila Í'arkaš - PROJEKT0VANIE STAVIEB, Pinciná 11g, g84 01_gg!t!l091§11]11"p:*e,l,še.q$§§qt@g]B,l."orn

Domov sociálnych služieb
sLATINKA
Dolná Slatinka 271
Lučenec 984 01

Vec:

Na základe VaŠej vÝzvv Vám Predkladám cenovú ponuku na vypracovanie pro,jektovejdokumentácie v rozsahu p'. .iáuébnďpovoleni. o ÓÓárňosti realizačného projettu na stavbů:-,-

onDss §latinka - ZavÍŠenie transformačného procesu s cie;,om sociálnejintegrácie občanoy s Mp v Dss srátinra, r-ue"n*"- stavebný objekt Haličská cesta 2138/9§ Lučenec ,,
R,ozsah PD:

- projektová dokumentácia v počte 6 paré bude obsahovať nasledovné záležitosti :

A, Stayebná čast':
* Skutkor,ni stav - búracie práce ;- Obhliadka budovY a,zistenie zmien oproti poskytnutých podkladov- Zakreslenie zistených zmien - I-'

- Prípadné domeranie nevyhnutných častí- Rozpis búracích prác a význačeňie uo ,1kr.roch v rozsahu RPt Nouý stav - návrh 
Ýývvl l v l v/-Jcll

- Sprievodná správa + odpadové hospodársWo- Situácia
- Technická správa- Výkresy ;

Uó!g.y.u : Prízemie, poschodie - riešená čast',
Priečny rez cez riešené miestnostif
Pohl'ady,
Pódorys, strechy
Detaily

* V rámci stavebnej časti budú riešené :- nevyhnutné dispozičné yť:vy poát'a-preobežného návrhu - vid', príloha,- úpravy povrchov stien, úpravý podláh,- výmena vonkajších okíen'a aver[ w*'*nu vnútorných dverí- riešenie bezbariérového vstupu na prízemie + prístrešo§- riešenie nového bočného vstupu do kotolne- návrh hYdroizloácie a r4Ímeny oplechouaní nu streche (celá plocha budovy)



B, zďravotechnické inštaíácie

* vnútorné rozvody ( voda, kanalizácia) * kompletná výmena rozvodov v riešenei časti

* Návrh výmeny rálutuj kanalizácie až po šachtu za.budovou

t-. Návrh novej daždbvej kanalizácie :ňňffiie i áažo'orrých zvodov (1 ks PÓvodný a

1 ks novY zvod)
.} Rozpočet

€, tjstredné kúrenie

{.Návrhzmenyplynovejkotolne-výmena].kskotla+Návrhnovéhovykurovacieho
okruhu pre riešenú časť

* Nové rozvody v riešenej časti + výmena radiátorov

":. Neriešená časť ostáva na póvodnbm vykurovacom obvode, vYkurovanie s PÓvodnými

kotlami
.!. Rozpočet

D, Vnútorný plyngvod

* zakreslenie skutkového stavu
t Riešenie nevyhnutných zmierr v kotolni - návrh podružného merania spotreby plynu

pre riešenú časť ( kotol, sporák)

* Rozpočet

E, VZT - vetraníe

* Návrh vetrania priestorov bez okien
.l. RozpoČet

F, Etektroinšta!ácie - silnoprúd:

{. vnútorné inštalácie riešenej časti: _ nové rozvody osvetlenia + zásuvkové rozvody

- nová inštalácia v kotolni
titávitr nového bleskozvodu ( pre celú budovu)

Rozpočet

r te ktro i n šta tá c i e - vn tj to rn é s ! a b o p r tí d ové roz vod y ;

štrukturovaná kabeláž, internet TEL. rozvod, televízne rozvody,

Rozpočet ,

Statický posudak

P roti požia rn a bezpeČn os t' sta vh y

projektavé hodnotenie efrergetickQí tlospoďárnosti,budovy _ pre ušetky miesta

spotreby so rat ieáánim buáovy do energptickei triedy

Rozpočets výkazom výmen 
:

a - cenová ponuka za vypracovanie pD v rozsahu pre sp v podrobnosti realizačného

projektu

Cena bez DPH t.t.rr.ll.rtl.|:ltlstrt,rtel ,t!r,Ě,tl""l""" 12 4O0 Eur

DpH 20 o/o ..t.r|.n...r.r.rr!|r,r.rt..Mil..-.r||||tút|rr||r.FrrrJlglrrrrrr|rr 
2 48O Eflr

Cena s DPH 
!t..'!"r-'-------- ' --- 14 88O Eur

.t

{.

l

U.

t

H.

L
1



b.) výkon inžinierckeí činnostl
* ZabezPeČenie PrávoPlatného stavebného povolenia vrátane zabezpečenia všetkýchpotrebných stanovíst< a vv:aCIieni oot*nutý.h ;d;",

poČas realizácie stavby zhotovitel'orrr
"}Yg1jlqygqným 

ú radclrn

80O Eur

96O Eur

12 40O Errr
!. 75O Eur

17 94O Eur

|:,!|]idl k vypracovaniu cenovej ponuky:
- vyav.a na predkladanie ponuky
- obhliadka miesta so zeitupiami investora- konzultácie so zástupcami iň"áitárl
- i,nikresy skutkového itnuu 

" ' ' vY!v| \

b - cenová ponuka za inžiniersku činnosť k zabezpečeniu uR
Cena bez DPH .,
opn zď;z. 

' " 
,...;;:::::::::_:"_ 

"",tt,lll"",1,1l"t"t|t...1.1llll.|..r.t...lr...l...l1.1.,....1 750 Eur

210O Eur
c,) Výkon autorského dozoru

- Cenová ponuka za autorský dozor

Cena bez DPH .,
DpH,n o/^ 

"'rl"""l'lllt"'l'Ilr'tl"tr,..t..t..lrrt..ltlt.1.1lllllllr.rlr.

Cena s DPH

Vypracovanie PD pre §P
§C pre SP

ll!lll"li"l'!lll,t,lll!!llll"l"laataalatlaillatl!aalItlrlatIarttaalrltlt

lalltaliitalt!rara!aIraarllllaEalltalltIial!lalaratlalatalrlrlllalaalaltl

Cena spolu bez DPH
14 95O Eur

aaltlllttalrlaliaila!taltllaiallaat



H:Í[Yá úpravy a výmeny rnýplní oworov a všetky profesie lrudú rieŠené v nasledovných

miestnostiach ( riešená čast)_:

- prir*nňiu] i.ňi8,9t, miestnosti), 1,14 až t,zq"

_ Termín ;.ffifrl$,r,"jšl r:'rť:r9{1íno o1e;zatíobjednávky resp, zmluvy o dielo 
^^.

_ zabezpečenie prbuŇitnéňo staváňréhďň.;9l.ni, Íiiáiiui* Óo odovzdania PD Pre SPx

- * Termíny pre ,áui)pur*nia práňi;ňil ,i,**náÓ;,ň;Jrrého povolenia sú orientačné

a jeho ooorzaánie je závislé nJ'uviažunosti -t *b;ilň Úradov' orgánov a organizácií

IriŮurin*ných v stavébnom konaní ,
_ Cenová. ponuka ňbsalruie aj pD o á.kt,onickej verzie (pdf, xls) * 1 CD

- Cenová ponuka platná 2 mesiace

Upozornenie:

Cenováponukajevypracovanánazákladevýzvyapožiadaviek.investora,vrámcivýzvy
a požiadavi"r. inu.§oiffi#l. óozfiJruřu zateplenie oŮ"ojnoeho PláŠt'a a streehY' - ČiŽe nie je

zahrnutá ani do ceny PD,

Upozorňujem investora ak tieto časti P,9:::y1l,é 
u PD _ stavba resp, časť stavby nebude

sniňať požiadavky zákona 555/20052.2, V Znení neirorších zákonov, _ rozpor s mandátnou

,*luuou - čl. il. bod 2 odsek b,

Dúfam,žeVámponukavyhovujeaostávamsosrdečnýmpozdravorn:

V Fincinej clňa 06.07.2027

v

"".,""""";" J" " " " " " "," ""

-lnq;" Ail.iln l'orlsirŠ



lng, Attila Farkaš - PR'JEKT'VANlE sTAVlEB, Pinciná t*g, g84 0t
---!9u! 9 9.!-1 q3 ]§:::lg! @

Príloha č.2.: Zoznamsubdodávatelbv na zákazku :

,,Dss slatinka - zavíšenie transformačného procesu § cielbmsociálnej integrácie občaňŇ, MP v Pss št"tinka, Lučenec
- stavebný objekt Haličská cesta 2*g8lgA,Lučenec,,

Predmet subdodávky

lng, Róbert Nagy - Projektovanie TZB ,
adresa: Sávol]

- cast Vll- vetranie
- časť; zdravotechnické inštalácie

lng. Roman Čupka
Adresa: Lučenec - e..t ústredné vykurovanie

Bc. Stanislav Varga - VARGA ELEKTRO, s.r.o.
Adresa: Lučenec

- časť elektroinštalácie - silnoprúd
+ slaboprúd ( internet + TV rozvody)

lng. Erika Kováčová
Adresa: Lučenec

Alternatívne
Dezider Telek

Adresa: Lučenec

- časť plynoínštalácie

lng. arch, Krížová Katarína + spol.
Adresa: Lučenec - časť: Projektové hodnotenie EHB

lng. Zoltán LukáČ
Adresa: Lučenec

lng. Miroslav Molnár
Adresa; Lučenec - časť protipožiarna bezpečnosť stavby

lng. lgor Janečka - Arteco, spol, s.r.o,
Adresa: Levice - časť rozpočet a výkaz výmer

lng. Juraj Tómól,
Adresa: Lučenec

- zodpovedný projektant
- vybavovanie lČ

_/ \\
l-,, :\uJExTo\
F{tlfrt

V Pincinej dňa 27.07.2022

ing. Attila FarkaŠ



I


