
Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka a nasl. v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: Mesto Pezinok
sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Osoby oprávnené na konanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:

Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
Číslo telefónu:

Ing. arch. Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok
Viliam Slimák, vedúci referátu správy, prevádzky a údržby
majetku
Prima banka Slovensko, a.s.
SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
00305022 
2020662226 
033/6901 610

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotovitel’: DAQE Slovakia s.r.o.
sídlo: Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina

Osoby oprávnené na konanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
Číslo telefónu: 

e-mail:

doc. Ing. Martin Pitofták, PhD., konateľ 
Ing. Peter Vyšlan 
TATRA BANKA a.s.
SK72 1100 0000 0026 2586 5062
36 848 751
2022 463 652
+421 908 047 197
pitonak@daqe.sk

(ďalej len “zhotovitel’“)

(objednávateľ a zhotovitel’ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

v

Ciánok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať v rozsahu a za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve, ako aj v súlade so súťažnými podkladmi, príslušnými
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právnymi predpismi, technickými normami a pokynmi objednávateľa dielo „Hlavné 
prehliadky mostov v správe mesta Pezinok“ (ďalej len „dielo“) a súčasne záväzok 
objednávateľa prevziať od zhotoviteľa riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto 
zmluvou a uhradiť zhotovitelovi cenu diela špecifikovanú v Článku III. tejto zmluvy.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie . vykonanie hlavných 
prehliadok a vypracovanie technického pasportu mostov, lávok a podjazdu ( ďalej len 
„mostov“) vrátane ich geodetického zamerania, a to nasledujúcich objektov 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Pezinok a Grinava , obec Pezinok:
Most - Pod kalváriou ul., k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C“ KN p. č. 1957, p. č. 1956, p. č. 
1962
Most - Nová ul., k. ú. Grinava, pozemky reg. „C“ KN p. č. 1024/2, p. č 195/3 a reg. „E“ 
p. č. 231/2, p. č. 2916/2
Most - Matúškova ul, k. ú. Grinava, pozemok reg. „C“ KN p. č. 1024/3
Most - Svätoplukova ul. k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C“ KN p. č. 803/7 a reg. „E“ p. č.
2273, p. č. 364, p. č. 2331, p. č. 319/1
Most - Štúrova ul., k. ú. Grinava, pozemok reg. „C“ KN p. č. 1024/3

Most - Krížna ul., k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C“ KN p. č. 950/2 a reg. „E“ p. č. 472,
p. č. 433, p. č. 2514, p. č. 2631, p. č. 518/1, p. č. 469, p. č. 2331, p. č. 2625
Most - Glejovka ul., k. ú. Grinava, pozemky reg. „C“ KN p. č. 710 a reg. „E“ p. č. 754, p.
č. 753/1
Most - Kukučínova ul.,k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C“ KN p. č. 803/6
Podjazd - Tehelná ul., k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C“ KN p. č. 2891/6, p. č. 2976/26, p.
č. 2976/20, p. č. 2891/5, p. č. 2858/11 a reg. „E“ p. č. 419
Lávka - Myslenická ul., k. ú. Grinava, pozemky reg. „C“ KN p. č. 1024/9
Lávka - Kupeckého ul., k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C“ KN p. č. 803/6, p. č. 101, p. č.
825/1
Lávka - Bratislavská ul., k. ú. Pezinok, pozemok reg. „C“ KN p. č. 803/3 
Lávka - 1. mája ul., k. ú. Pezinok, pozemok reg. „C“ KN p. č. 803/4 
Obsahom záväzku je súčasne aj vypracovanie návrhu nevyhnutných sanačných opráv 
mostov, ktoré sú v správe mesta Pezinok.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude vypracované v nasledovnom rozsahu:

2.3.1. Vykonanie hlavných prehliadok a vypracovanie technického pasportu mostov, lávok 
a podjazdu (ďalej len „mostov“) vrátane ich geodetického zamerania v súlade s 
Technickým rezortným predpisom TP 060 - Prehliadky, údržba a opravy cestných 
komunikácií. Mosty a Technickým predpisom TP 061 - Katalóg porúch mostných 
objektov na diaľniciach a cestách I., II., a III. triedy.

2.3.2. Rozsah a predmet výkonu hlavnej prehliadky mosta bude nasledovný: celkové pôsobenie
mosta, základy mostných podpier, mostné podpery, ložiská, kĺby a uloženie nosnej 

konštrukcie, nosná konštrukcia, mostné závery, mostný zvršok, izolácia a odvodnenie, 
ostatné vybavenie mosta a cudzie zariadenia na moste.

2.3.3. Z hlavnej prehliadky bude vypracovaný záznam, ktorý bude obsahovať:

1. identifikačné údaje mosta,
2. hodnotenie starostlivosti o most a posúdenie vykonávaných dlhodobých sledovaní,
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3. celkové hodnotenie stavebno-technického stavu mosta vzhľadom na súčasné požiadavky 
legislatívy,

4. popis zistených porúch jednotlivých konštrukčných častí mosta s ich ohodnotením 
podľa Katalógu porúch,

5. fotodokumentáciu porúch, náčrty polohy a rozsahu porúch ako aj náčrty polohy a 
šírky trhlín,

6. výsledné zhodnotenie stavu mosta (stanovenie stavebného stavu mosta),
7. návrh opatrení s termínmi na odstránenie porúch,
8. návrh na obmedzenie alebo zastavenie premávky,
9. návrh na zaradenie objektu do plánu opráv a rekonštrukcií s prípadným návrhom 

riešenia.

2.3.4. Zhotovitel’ sa zaväzuje objednávateľovi dodať záznamy z hlavných prehliadok mostov 
v 3 (troch) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 (jedno ) vyhotovenie v digitálnej forme 
na USB nosiči vo formáte PDF a DWG.

2.3.5. Vypracovanie technického pasportu bude pozostávať z projektovej dokumentácie, ktorá 
bude obsahovať nasledujúce časti:

Textová časť:

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa

Textová časť bude obsahovať okrem iného zhodnotenie stavebno-technického stavu 
objektu vrátane porúch a návrh procesných fáz (etapizácia) rekonštrukčných a udržiavacích 
prác.

Výkresová časť:

- Situácia širšie vzťahy
- Situácia užšie vzťahy
- Pôdorysy Mierka 1: 100
- Rez Mierka 1: 100
- Pohľady Mierka 1: 100
- Fotodokumentácia objektu

Súčasťou technického pasportu objektu bude aj výškopisné a polohopisné zameranie 
exteriéru geodetom vrátane zamerania všetkých nadzemných znakov inžinierskych sietí, 
zmeny materiálov povrchov a zelene.

V priebehu vykonávania inžinierskej činnosti je zhotovitel’ povinný, na vyžiadanie 
objednávateľa, najneskôr v lehote do 2 pracovných dní, informovať objednávateľa o stave 
vykonávania tejto činnosti a uvedené podložiť príslušnými podkladmi.

2.4. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané v súlade s touto zmluvou 
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami.

2.5. Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje 
nebezpečenstvo, riadne a včas, bez vád a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi.
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2.6. Zhotovitel’ predovšetkým zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s tuto 
zmluvou v znení jej príloh, so v súlade so súťažnými podkladmi a v rozsahu tam 
stanovenom, ďalej v súlade so všeobecne záväznými právnym predpismi, technickými 
normami a pokynmi objednávateľa.

2.7. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 
s rozsahom, povahou a podmienkami vykonania diela, s podmienkami verejného 
obstarávania (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi 
v zmysle tejto zmluvy.

2.8. Zhotovitel’ vyhlasuje, že všetky činnosti a úkony potrebné k zhotoveniu diela sú 
predmetom jeho činnosti, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto 
zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k vykonaniu diela potrebné a súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v súťažných 
podkladoch.

2.9. Miestom vykonania predmetu diela sú lokality: nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Pezinok a Grinava, obec Pezinok podľa čl. II bod 2.2.

Článok III.
Cena diela a platobné podmienky

3.1. Cena diela je stanovená ako výsledok výzvy na predloženie ponuky v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Cena diela bola dohodnutá v súlade so 
zákonom Národnej Rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto 
zmluve.

3.2. Cena diela je v zmysle cenovej ponuky vo výške:

Cena za celý predmet diela podľa čl. II tejto zmluvy predstavuje sumu vo výške 
6.006,00 Eur s DPH (slovom: Šesťtisícšesť eur).

3.3. Cena za predmet diela j e cena konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady pri 
zhotovení diela bez akýchkoľvek vád a nedorobkov.

3.4. Zhotovitel’ vyhlasuje, že do cenovej ponuky zahrnul všetky výkony potrebné k splneniu 
predmetu zmluvy a všetky náklady, ktoré sú s nimi spojené. Zhotovitel’ ďalej vyhlasuje, 
že bol pred podpisom tejto zmluvy oboznámený s požiadavkami pre vykonanie predmetu 
diela a popisom požadovaných výkonov a tieto požiadavky zapracoval do cenovej ponuky 
a dielo bude vykonateľné za tejto ceny.

3.5. V prípade, ak sa v priebehu realizácie diela vyskytne potreba výkonov, ktoré nie sú 
obsiahnuté v čl. II. bod 2.3. zmluvy, je zhotovitel’ povinný o týchto skutočnostiach 
objednávateľa bez zbytočného odkladu preukázateľne informovať.

3.6. Po ukončení a protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela vystaví 
zhotoviteľobjednávateľovi faktúru a túto faktúru doručí do 5 kalendárnych dní odo dňa 
jej vystavenia objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I. zmluvy. 
Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť
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danej faktúry.

3.7. Splatnosť riadne vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 
objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 431/2002 
o účtovníctve v platnom znení, v ust. § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 
znení a v ust. § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na výzvu „Hlavné prehliadky mostov 
v správe mesta Pezinok“ číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, 
meno osoby, ktorá vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude 
predkladaná v štyroch vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude kópia 
obojstranne podpísaného preberacieho protokolu. V prípade, ak faktúra nespĺňa 

podmienky podľa tejto zmluvy a/alebo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť takúto faktúru zhotoviteľovi na 
prepracovanie; v takomto prípade začne pre objednávateľa plynúť nová lehota na 
zaplatenie faktúry až doručením riadne prepracovanej faktúry.

3.8. Objednávateľ je oprávnený akékoľvek peňažné plnenie, zmluvné pokuty, či iné finančné 
plnenie, vrátane nárokov na náhradu škody, ktoré je povinný uhradiť zhotovitel’ 
objednávateľovi, jednostranne započítať voči faktúre zhotoviteľa.

Článok IV.
Termín a čas plnenia

4.1 Zhotovitel’ sa zaväzuje odovzdať riadne vykonané dielo objednávateľovi v rozsahu 
a obsahu podľa tejto zmluvy v lehote do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že po vyhotovení diela vyzve zhotovitel’ objednávateľa na 
prevzatie diela, a to tak, že zhotovitel’ písomne vopred oznámi objednávateľovi, že dielo je 
pripravené na odovzdanie a prevzatie najmenej 3 pracovné dni vopred.

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní diela bude spísaný preberací protokol. 
Písomným odovzdaním diela zhotoviteľom vo forme a v počte vyhotovení určenom 
v súťažných podkladoch a jeho prevzatím objednávateľom sa zaháji preberacie konanie. 
Počas trvania preberacieho konania môže objednávateľ uplatniť výhrady (vady, nedorobky, 
) voči dodanému dielu. Preberacie konanie bude ukončené dátumom skončenia 
preberacieho konania uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí časti diela, ku ktorému 
budú pripojené podpisy oboch zmluvných strán. V prípade zistenia akejkoľvek vady a/alebo 
diela, nie je objednávateľ povinný pristúpiť k ukončeniu preberacieho konania (doplnením 
dátumu skončenia preberacieho konania a pripojením podpisu), a to až do času 
preukázateľného odstránenia tejto vady a/alebo nedorobku. Po riadnom skončení 
preberacieho konania bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný 
obidvomi zmluvnými stranami podkladom pre vystavenie faktúry za vykonané dielo.

4.4. Na kontrolu a spolupôsobenie so zhotoviteľom určil objednávateľ zamestnanca mesta 
Pezinok, ktorý bude vykonávať dozor objednávateľa - Viliam Slimák, vedúci referátu 
správy, prevádzky a údržby majetku.

4.5. Zhotovitel’ určil pracovníka zodpovedného za realizáciu predmetu diela s preukázateľnou 
odbornou kvalifikáciou. Túto funkciu bude vykonávať Ing. Peter Vyšlan.
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Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1.Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a v dohodnutom čase podľa tejto zmluvy.

5.2.Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu diela riadne a včas a riadne vykonané 
dielo prevziať na základe príslušného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5.3.Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť k vykonaniu diela.

5.4. Vykonávanie diela bude počas spracovania priebežne (podľa rozhodnutia objednávateľa) 
prerokovávané s objednávateľom. Zároveň je objednávateľ oprávnený priebežne 
kontrolovať vykonávanie diela a zhotovitel’ je povinný mu za týmto účelom poskytnúť 
potrebnú súčinnosť (predovšetkým bez zbytočného odkladu sprístupniť požadované 
informácie či podklady).

5.5. Ak má objednávateľ k vykonávaniu diela pripomienky, oznámi ich písomne alebo e- 
mailom zhotoviteľovi, ktorý je povinný ich rešpektovať a zapracovať ich do predmetu 
zmluvy.

5.6. Ak objednávateľ zistí, že zhotovitel’ vykonáva dielo v rozpore s pripomienkami podľa bodu
5.5. zmluvy, alebo v rozpore so svojimi ďalšími povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa 
toho, aby zhotovitel’ zapracoval pripomienky objednávateľa alebo odstránil vzniknuté vady 
a dielo vykonával riadnym spôsobom. V prípade, že zhotovitel’ diela tak neurobí ani v 
primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady diela

6.1. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 
objednávateľom, ak zhotovitel’ objednávateľa na nevhodnosť takýchto pokynov písomne 
upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.

6.2. Zmluvné stany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje 
porušenie lehoty dodania predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy.

6.3. Ak zhotovitel’ neodovzdá dielo včas, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, a to 
bez poskytnutia primeranej lehoty na dodatočné splnenie povinnosti.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania najneskôr do 
ukončenia preberacieho konania. Za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá 
zhotovitel’, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.5. Zhotovitel’ je povinný v prípade reklamácie reklamovanú vadu na vlastné náklady odstrániť 
bez zbytočného odkladu v primeranej lehote určenej objednávateľom, ktorá však nesmie 
byť kratšia ako 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Uplatnením reklamácie sa rozumie 
jej písomné doručenie zhotoviteľovi poštou prípadne emailom s potvrdením jeho prevzatia.

6.6 Ak zhotovitel’ reklamovanú vadu neodstránil v stanovenej lehote, je objednávateľ 
oprávnený podľa vlastného uváženia buď odstúpiť od tejto zmluvy (v takom prípade sa 
márne uplynutie lehoty na odstránenie vady považuje za podstatné porušenie zmluvy),
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alebo odstrániť zistené vady na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu 
zhotoviteľovi.

Článok VII.
Zmluvná pokuta

7.1.Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotovitel’ nevykoná dielo v čase 
špecifikovanom v tejto zmluve, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania, až do dňa odovzdania a prevzatia 
diela.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru 
včas alebo riadne, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,5 % z ceny diela, za každý začatý deň omeškania.

7.3 Ak zhotovitel’ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má 
objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny príslušnej časti diela za každý 
deň oneskorenia s odstránením reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na 
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

Článok VIII.
Zodpovednosť za škodu

8.1. Zhotovitel’ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe 
v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky 
náklady v plnej výške.

Článok IX.
v

Ďalšie dojednania

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvy dohodou, je zhotovitel’ 
oprávnený vyúčtovať objednávateľovi rozpracované práce ku dňu skončenia a požadovať 
úhradu za skutočne vykonané práce. Zhotovitel’ bude rozpracované práce fakturovať 
objednávateľovi vo výške skutočne vykonaných prác ku dňu ukončenia zmluvy, a to 
podielom z dohodnutej ceny, vzhľadom na rozpracovanost’ diela a uplynutia času plnenia 
zmluvy.

9.2. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, najmä podľa 
bodu 6.3. (oneskorene) tejto zmluvy, zhotovitel’ nemá nárok na úhradu nákladov 
vynaložených na vykonanie diela. Rovnako nemá zhotovitel’ nárok na úhradu nákladov ak 
odovzdá len rozrobené dielo, ktoré objednávateľ nemôže ďalej použiť.

9.3. Zhotovitel’ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotovitel’ zodpovedá 
objednávateľovi za škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005 Z. z. o 
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za 
škodu sa považuje aj ujma, ktorá objednávateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v 
dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby od zhotoviteľa prostredníctvom fyzickej osoby, 
ktorú zhotovitel’ nelegálne zamestnáva.
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Článok X. 
Licencia

10.1. Zhotovitel’ a autor diela v jednej osobe v rozsahu svojich práv na základe Autorského 
zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.) udeľuje objednávateľovi okamihom zhotovenia diela 
súhlas na použitie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, a to na všetky zmluvným stranám 
pri uzavieraní tejto zmluvy známe spôsoby použitia diela, najmä na:

a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi 
ku dňu nadobudnutia účinkov tejto zmluvy, najmä na jeho priame používanie 
objednávateľom pri výkone jeho stavebnej činnosti,

b) vyhotovenie rozmnoženiny diela akoukoľvek známou formou,
c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny najmä predajom alebo 

inou formou prevodu vlastníckeho práva (vrátane bezplatného prevodu), nájmom 
alebo vypožičaním a spracovaním,

d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela akoukoľvek známou formou,
e) zaradenie diela do súborného diela akoukoľvek známou formou,
f) verejné vystavenie diela akoukoľvek známou formou,
g) verejné vykonanie diela akoukoľvek známou formou,
h) verejný prenos diela akoukoľvek známou formou,
i) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, 

úpravu, preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela,
j) zmenu názvu diela,
k) opatrenie diela inou jazykovou verziou,
l ) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom 

objednávateľovi týmto článkom zmluvy akejkoľvek tretej osobe;

10.2. Zhotovitel’ touto Zmluvou udeľuje Objednávateľovi licenciu

a) v územnom rozsahu neobmedzenom
b) vo vecnom rozsahu neobmedzenom
c) v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv zhotoviteľa podľa § 

32 Autorského zákona

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel’ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi 
výhradnú licenciu.

10.4. Zhotovitel’ prehlasuje, že je oprávnený udeliť licenciu podľa tejto zmluvy ako autor diela. 
V prípade, ak sa toto prehlásenie ukáže ako nepravdivé, zhotovitel’ sa zaväzuje nahradiť 
objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikla.

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovitel’ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi licenciu 
bezodplatne.

10.6. Zhotovitel’ týmto v súlade v súlade s príslušnými ustanoveniami Autorského zákona 
vylučuje kolektívnu správu svojich práv týkajúcich sa použitia diela podľa tejto zmluvy.

10.7. Zhotovitel’ prehlasuje, že udelenie licencie podľa tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym 
jeho zmluvným záväzkom.

10.8. Objednávateľ j e oprávnený v čase trvania tejto zmluvy alebo po jej skončení udeliť súhlas
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na ďalšie použitie diela (sublicenciu) akejkoľvek tretej osobe, a to za odplatu alebo 
bezodplatne, ako aj odplatne alebo bezodplatne postúpiť licenciu udelenú mu touto 
zmluvou na akúkoľvek tretiu osobu, na čo zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi podpisom 
tejto zmluvy svoj súhlas.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1 Objednávateľ na obstaranie diela uskutočnil verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a dodržal lehoty a podmienky verejného obstarávania.

11.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle § 47a ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

11.3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Dve vyhotovenia 
dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

11.5. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou písomného dodatku k tejto zmluve 

a to po dohode oboch zmluvných strán.

11.6. Objednávateľ je oprávnený poskytovať projektovú dokumentáciu zhotovenú podľa tejto 
zmluvy tretím osobám, čo zhotoviteľ berie na vedomie a zároveň s tým súhlasí.

11.7. Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ zhotovené dielo uvedené v predmete zmluvy môže 
použiť na účely verejného obstarávania, a to v neobmedzenom rozsahu.

11.8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto 
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s nimi a zaväzujú sajú dobrovoľne plniť.

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Žiline, dňa 23.09.2022

dSQG®

IČO:

za

doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 
konateľ

V Pezinku, dňa.....Z 8. S E P 2022

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor
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Verejný obstarávate!: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 90214 Pezinok

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií

Cenová ponuka

„Hlavné prehliadky mostov v správe Mesta Pezinok“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

NAJNIŽŠIA CENA

ANO1

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

CENA CELKOM 5.005,00 6.005,00

Predmet Cena EUR bez 
DPH

20% DPH
Cena EUR 

s DPH

Most - Pod kalváriou ul., k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C" KN p. č. 

1957, p, č. 1956, p. č. 1962 385,00 77,00 462,00
Most - Nová ul., k. ú, Grinava, pozemky reg, „C“ KN p. č. 1024/2, p. 

č 195/3 a reg. „E" p. č. 231/2, p. č. 2916/2 385,00 77,00 462,00
Most - Matuškova ul, k. ú. Grinava, pozemok reg. „C" KN p. č, 

1024/3 385,00 77,00 462,00
Most - Svätoplukova ul, k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C“ KN p. č. 

803/7 a reg. „E“ p. č. 2273, p. č. 364, p. č. 2331, p. č. 319/1 385,00 77,00 462,00

Most - Štúrova ul., k. ú. Grinava, pozemok reg. „C" KN p. č. 1024/3 385,00 77,00 462,00
Most - Krížna ul., k. ú, Pezinok, pozemky reg. „C" KN p. č. 950/2 

a reg. „E“ p. č. 472, p. č. 433, p. č. 2514, p. č. 2631, p. č. 518/1, p. 

č. 469, p. č. 2331, p. č. 2625
385,00 77,00 462,00

Most - Glejovka ul., k. ú. Grinava, pozemky reg. „C" KN p. č. 710 

a reg. „E“ p. č. 754, p. č. 753/1 385,00 77,00 462,00
Most - Kukučínova ul.,k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C" KN p. č. 

803/6 385,00 77,00 462,00
Podjazd - Tehelná ul., k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C" KN p. č. 

2891/6, p. č. 2976/26, p, č. 2976/20, p. č. 2891/5, p. č. 2858/11 a 

reg. „E“ p. č. 419
385,00 77,00 462,00

Lávka - Myslenická ul., k, ú. Grinava, pozemky reg. „C" KN p. č. 

1024/9 385,00 77,00 462,00
Lávka - Kupeckého ul., k. ú. Pezinok, pozemky reg. „C" KN p. č. 

803/6, p. č. 101, p. č. 825/1 385,00 77,00 462,00
Lávka - Bratislavská ul., k. ú. Pezinok, pozemok reg. „C" KN p. č. 

803/3 385,00 77,00 462,00

Lávka -1. mája ul., k. ú. Pezinok, pozemok reg. „C" KN p. č. 803/4 385,00 77,00 462,00

nehodiace sa prečiarknuť



Verejný obstarávateí: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov: DAQE Slovakia s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Pribinova 8953/62,010 01 Žilina

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia): doc. Ing, Martin Pitoňák, PhD., konateľ

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie: 

IBAN:

Telefónne čislo: 

E-mailová adresa:

36 848 751 

2022 463 652 

TATRA BANKA a.s.

SK72 1100 0000 0026 2586 5062 

+421 908 047 197 

pitonak@daqe.sk

Vyhlásenie uchádzača

Ja, dolupodpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v nami predloženej ponuke sú pravdivé 
a úplné, v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky 
a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania. ľ

dsqfe)'
DAQ9 felovakýi s.r.p 

PnbJ/íova J
010 Oí Žilina. Slovakia

ČO 380M7S1 Div* /QB24&JÚ&2V Žiline, dňa 21.09.2022
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD. 

konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o.

mailto:pitonak@daqe.sk

