
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 /b. 

Číslo objednávateľa číslo zliotoviteľa 

16/10/2012 
na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) 

pre stavbu: 

„Rekonštrukcia okružnej križovatky na ceste 11/503 
a HI/5037 v Senci" 

CI. 1 Zmluvné strany 

1. Objednávateľ: 
Mesto Senec 
Mierové námestie 8. 903 01 Senec 
v zastúpení primátorom: Ing. Karol Kvál 

osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Karol Kvál 
b) technických: Karol Czére 
c) kontrolovať zhotovenie diela 

v priebehu realizácie podľa bodu aj. b) 
d) prevziať dielo podľa bodu a), b) 
e) rozhodovať o zmenách a prácach 

naviac: podľa bodu b) 
bankové spojenie: 
IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 
tel.: 

2. Zhotov i teľ: 
R-PRO.IFXT INVEST, s.r.o. 
Pečnianska 27, 851 01 Bratislava 
v zastúpení konateľom: Ing. Richard Urban. 
osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Richard Urban 
b) technických: Ing. Michal Mojžiš 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.. Bratislava, č. účtu 0632011242/0900 
IČO: 43831915 
DIČ: 2022487511 
IČDPH: SK2022487511 
tel.: 02/50234635. 0903 448645 
ťax: 02/50234524 
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro. vložka č.: 49146/B 

v 

CI. 2 Východiskové podklady a údaje 

2.1 Východiskové údaje: 
2.1.1 Názov diela: „Rekonštrukcia okru/nej križovatky na ceste 11/503 a 111/5037 v Senci" 
2.1.2 Objednávateľ: Mesto Senec 
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Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady pre spracovanie predmetu zmluvy 
v rozsahu: 

- vymedzenie rozsahu spracovaného územia 
- polohopisné a výŠkopisné zameranie územia vrátane zamerania inžinierskych sietí 

Ch 3 Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR) 
stavby „Rekonštrukcia okružnej križovatky na ceste 11/503 a 111/5037 v Senci" 
v rozsahu podľa ponuky zhotoviteľa. 
Rozsah predmetu zmluvy je špecifikovaný v prílohe č.l - ..Cenová ponuka". 
Objednávateľ požaduje predmet zmluvy vypracoval minimálne v rozsahu uvedenom 
v sadzobníku UNIKA 2011 pre navrhovanie ponukových cien projektových prác 
a inžinierskych činností vo výstavbe (odporúčaný SKSI. Bratislava), ktorý je nutný pre daný 
stupeň projektovej dokumentácie. 
Objednávateľ požaduje dodanie celej projektovej dokumentácie aj v digitálnej forme: 
Súbor alebo súbon DWG, DOC. Súradnicový systém S-JTSK (Jednotný Trigonometrický 
Systém Katastrálny), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnaní). 

ČI. 4 Cena diela 

Cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky é. 87/1996 Z.z.. ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa (podľa jednotlivých činností), ktorá 
tvorí prílohu č. 1 zmluvy a ktorá vyplynula z prieskumu trhu \ \ konaného objednávateľom. 

Cena predmetu zmluvy za DUR celkom činí: 
9 372.00 G s DPH, deväťlisíctristoscdemdesiaídva eur a pozostáva z členenia: 

Cena bez DPH 7 810.00 € 
DPH 20% 1 562.00 g 
Cena celkom 9 372.00 f 

Cl. 5 Cas plnenia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 3 tejto zmluvy dodať 
objednávateľovi v termíne do 20.12.2012 
Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním dokumentácie v rozsahu či. 3 tejto 
zmluvy a jej protokolárnym odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa uvedenému 
V článku 1 tejto zmluvy, bod I. písm. b). Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené jednať 
vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. 
Odovzdaním sa rozumie odovzdanie dokumentácie objednávateľovi na mieste určenia (na 
adrese objednávateľa) v 8-ich vyhotoveniach a 1 x v digitálnej forme. 
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú dokumentáciu prevezme a zaplatí za jej zhotovenie 
dohodnutú cenu podľa ustanovení tejto zmluvy. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo odčítať z ceny diela všetky poplatky z omeškania ak 
vzniknú nedodržaním termínu plnenia predmetu zmluvy určeného touto zmluvou. 
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ČI. 6 Platobné podmienky 

6.1 Cenu za zhotovenie dokumentácie uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy v dohodnutom termíne. 

6.2 Splatnosť faktúry vystavenej podľa bodu 6.1 je 3 dni odo dňa doručenia objednávateľovi, 

6.3 faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do termínu 
splatnosti na doplnenie. Vtákom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúr) objednávateľovi. 

Cl. 7 Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a bez 
vád. 

7.2 /hotovíte!" zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia v čase jej odovzdávania 
objednávateľovi a za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní dokumentácie. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten trval na ich použití. 

7.4 i 'bjednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady dokumentácie uplatni bezodkladne po 
jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa či. 1 tejto 
zmluvy. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady v zmysle bodu 7.4 tohto článku bezodplatne 
a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

w 

CL 8 Sankcie 

8.1 V prípade, že zhotoviteľ bude s omeškaním plnenia predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto 
zmluvy v termíne podlá bodu 5.1 či. 5 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 0.05% z. dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej po splnení predmetu 
zmluvy, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z fakturovanej sumy za 
každý deň omeškania. 

8.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo odčítať prípadné pokuty z faktúr vystavených zhotoviteľom 
v plnom rozsahu. 

Cl. 9 Ostatné ustanovenia 

9.1 /.holoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosli dokumentácie na 
pravidelných pracom íých poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby, 
najmenej však raz mesačne. Zoznam účastníkov porád bude zhotoviteľ vopred konzultovať 
s objednávateľom. Záznamy s porád spracované zhotoviteľom, závery ktorých budú prijaté 
oprávneným zástupcom objednávateľa, budú súčasťou dokladovej časti PD. 

9.2 Zhotoviteľ vypracuje a dodá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny dokumentáciu 
v 8-mieh kompletných vyhotoveniach. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďaľšie 
vyhotovenia v požadovanom počte za úhradu. 

9.3 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápismi 
3 dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov 
i počas prerokovávania v štádiu rozpraeovanosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu 
zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, príslušné technické normy a ostatné 
súvisiace predpisy. 
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9.4 V prípade, že dodržiavanie dohôd uvedených v bode 9,3 tohto článku bude mať vplyv na 
predmet, cenu alebo termín plnenia, budú všetky zmeny riešené po odsúhlasení zmluvnými 
stranami dodatkom k zmluve o dielo. Prípadnú /.menu rozsahu zhotovíte!" ocení s použitím 
jednotkových cien podľa prílohy č.l. 

9.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v zmysle zákona č. 138/1992 Z.z., v znení neskorších predpisov, 
majú odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe (projektovú činnosť) všetci 
poddodávatelia a že ho majú všetci členovia projekčného kolektívu. 

9.6 Zhotoviteľ je povinný použiť podklad)' predložené objednávateľom len za účelom 
zpracovania predmetu zmluvy. V prípade použitia podkladov na iné účely si objednávateľ 
vyhradzuje právo uplatniť u zholoviteľa náhradu vzniknutých škôd. 

9.7 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplívajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo 
k predmetu zmluvy prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa. 

9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, v prípade, ak ho k tomu objednávateľ vyzve, že sa zúčastní 
stavebného konania a s ním súvisiacich rokovaní, ktoré sa budú konať aj po dodaní predmetu 
zmluvy a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplynú v rozsahu predmetu zmluvy, 

CL. 10 Odstúpenie od zmluvy 

10.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle 
í; 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 
zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 1 5 dní po tom. ako sa o porušení dozvedela. 

10.2 Pre určenie lehoty uvedenej bode 10.1 tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky 
odoslania oznámenia. 

10.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností nad"alej trvá, 
alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 10.1 tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od 
zmluvy len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného 
zákonníka. 

10.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie zmluvy podľa bodu 10.1 tohto článku stanoví na 
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 10.1 tohto článku. 

10.5 Odstúpením od zmluvy zaniká zmluva dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 
zmluvnej strane. 

10.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov 
na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za 
časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná. 

10.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa. 
b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od 
doručenia konečnej faktúry objednávateľovi. 

ČI. 11 Záverečné ustanovenia 

11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušne 
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 
v Slovenskej republike. 

11.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých 
v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
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11..1 K návrhom dodatko\ k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 
dní od doručenia návrhu dodatku druhou stranou. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná 
strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe 
strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

11.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom. že v prípade rozporov týkajúcich sa zmeny alebo zrušenia 
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

11.5 Zmluva je zhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných 
strán. 

1 1.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvs je: 

Príloha č. 1 Cenová ponuka s kalkuláciou ceny podľa jednotlivých činností 

11.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po zverejnení na stránke objednávateľa. 

V Senci dňa: 14.12.2012 V Bratislave dňa: 14.12.2012 

Za objednávateľa Za zhotoviteľa 

„podpísané^ „podpísané' 


