
ZMLUVA O DIELO č......... /2022/UPSP
uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov 
medzi

1. Objednávateľ: 
Sídlo:
Zastúpený : 
IČO:
IBAN:

Mesto Levice, Mestský úrad Levice
Námestie hrdinov č. 1. 934 32 Levice
štatutárny zástupca RNDr. Ján Krtík - primátor mesta
00307203
SK47 3100 0000 0042 2028 2802

2. Zhotovitel':
Sídlo podnikania: 
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:

DAQE Slovakia s.r.o.
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina 
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ 
36 848 751 
2022 463 652 
SK2022 463 652
SK72 1100 0000 0026 2586 5062

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19637/L

PREAMBULA

Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou

Predmet plnenia

Predmetom plnenia zákazky je „Okružná križovatka 11/564 a Ul. Družstevnícka, Levice,,, 
spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie v zmysle oceneného výkazu 
výmer, ktorý tvorí príl. č. 1 tejto zmluvy.

II.
ČAS A MIESTO PLNENIA

2.1

2.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi kompletný predmet plnenia 
v zmysle tejto zmluvy.
Začiatok: najneskôr do 30.03.2023 
Miesto plnenia predmetu zmluvy: Levice



III.
CENA

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená súlade so zákonom č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená kalkuláciou 
/ návrh na plnenie kritéria / ako príloha č. 1 k tejto zmluve.

Celková cena bez DPH 
DPH 20% .

19.600,00 EUR 
3.920,00 EUR

Celková cena za predmet zákazky spolu
Slovom : Dvadsaťtritisícpäťstodvadsať eur

23.520,00 EUR

IV.
Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Fakturácia bude formou 
čiastkových faktúr po :
- predložení situačného výkresu a výkresu záberu pozemkov , predpoklad 30.11.2022

- po prvom predbežnom odkonzultovaní projektu na NSK, RSCU a OR PZ Dl 
predpoklad 30.01.2023
- po odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, 
predpoklad 30.03.2023 vždy k 30-temu dňu príslušného mesiaca. Práce musia byť 
písomne odsúhlasené a prevzaté objednávateľom.

4.2 Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od doručenia a potvrdenia zo strany 
objednávateľa.

4.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení zákona a bude predložená v 
dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje 
vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry 
odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.

V.
Povinnosti zhotoviteľa

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa pokynov objednávateľa určených 
v tejto zmluve.

5.2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri inžinierskej činnosti. V prípade 
pripomienok k projektovej dokumentácii je povinný tieto dokresliť do projektu.

5.11. Kontaktná osoba na stavenisku za zhotoviteľa je Ing. Marián Kopček.

VI.
Povinnosti objednávateľa

6.1 Objednávateľ pri preberaní predmetu zmluvy skontroluje jeho kompletnosť a kvalitu. 
Po prevzatí podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela a objednávateľ prevezme predmet plnenia tejto zmluvy.



VII.
Záručná doba, zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady na diele v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka.

7.2 Zhotoviteľ na predmet plnenia poskytuje záruku 36 mesiacov, ktorá začne plynúť 
odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma 
zmluvnými stranami

7.3. V prípade omeškania úhrady faktúr je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok 
z omeškania v súlade s Obchodným zákonníkom.

7.4. V prípade neodsúhlaseného omeškania a nedodržania termínu v zmysle čl. II. bod. 1, 
zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej 
ceny za každý deň omeškania.

7.6. Ak objednávateľ bezdôvodne nepreberie dielo alebo prevzatie diela bez vážneho 
dôvodu predžuje, t.j. dielo nemá vady, ktoré podstatným spôsobom bránia riadnemu 
prevzatiu diela, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej 
ceny diela za každý deň omeškania s prevzatím diela.

7.7. Úhradou zmluvnej pokuty sa príslušná strana nezbavuje povinnosti pokračovať 
v plnení tejto zmluvy, ani nahradiť škodu , ktorá porušením vznikla.

VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1 Zmluvu možno meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán výlučne 
písomnou formou a to dodatkami.

8.2 Všetky zmeny musia byť zachytené písomne a podpísané obidvomi zmluvnými 
stranami.

8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle §-u 47 Občianskeho zákonníka.

8.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre 
objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8.5 Zmluvné vzt'ahy neriešené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.

8.6 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neumožní 
vstup na pracovisko.

8.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy 
prednostne rokovaniami štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor 
neodstráni dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť žalobu 
na súd SR. Prípadné súdne spory budú riešené podľa príslušnosti objednávateľa

8.8 Pokiaľ by jednej zo zmluvných strán nedodržaním zmluvy vznikla škoda, môže 
poškodená strana žiadať o náhradu vzniknutej škody.

8.9. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú najneskôr do 31.03.2023

V Leviciach, dňa v:
Objednávateľ
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