Príloha č. 3

Z M LU V A O D I E L O
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a Zmluvy o spôsobe určenia
ceny a ostatných základných podmienkach pri realizácii stavieb a projektovej
dokumentácie stavebného zámeru
Článok 1
Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ:
Sídlo:
Kontaktné miesto:

Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Sekcia správy majetku, Námestie SNP č. 35,
814 20 Bratislava

Menom spoločnosti:
Osoba oprávnená jednať vo
veciach technických:
Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu:
3001130011/6500
IBAN:
SK9765000000003001130011
SWIFT/BIC:
POBNSKBA
IČO:
36631124
DIČ:
2021879959
IČ DPH:
SK 2021879959
Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. č. 803/S
1.2.

Zhotoviteľ:
Sídlo:

SYTIQ, a.s.
Mostová 2, 811 02 Bratislava

Menom spoločnosti:

Ing. Roman Adámek – predseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva
52 286 843
2120967970
SK2120967970
VUB, a.s., Bratislava
SK93 0200 0000 0040 8368 9058
SUBASKBX
v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel Sa, vl. č. 6915/B

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN
SWIFT/BIC
Spoločnosť zapísaná
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula: „Zhotoviteľ vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle
ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
parafy:
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Ev. číslo:

*V*

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri
partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom
je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že
v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase
uzavretia tejto zmluvy v registri zapísaní. V prípade , ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde
k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný okamžite
ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa“.
Článok 2
Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľovi
vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby :
..............
Predmetom vypracovania jednostupňovej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby je
rekonštrukcia, modernizácia a prístavba ................. v rozsahu cenovej ponuky, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná
v rozsahu ôsmich vyhotovení a elektronickej forme vo formáte „dwg“ a „pdf“.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho
vypracovanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
Článok 3
Rozsah a obsah predmetu zmluvy
3.1 Dokumentácia bude spracovaná v rozsahu projektu pre realizáciu stavby.
3.2 Obsahom projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby je:
A – Sprievodná správa
B – Súhrnná technická správa
C – Situácia
D – Protipožiarna bezpečnosť stavby
E – Statika
F – Architektonické a stavebné riešenie
1.2 Zdravotechnika
1.3 Vykurovanie
1.4 Elektroinštalácia silnoprúd
1.5 Elektroinštalácia slaboprúd
1.6 Klimatizácia a vetranie
1.7 NN prípojka
1.8 Zariadenie
1.9. Výkaz výmer a položkovitý rozpočet
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3.3 Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje vykonať na požiadanie objednávateľa občasný autorský
dohľad v nevyhnutnom rozsahu formou dozoru nad zhotovením stavby na základe diela
vyhotoveného zhotoviteľom podľa tejto zmluvy.
Článok 4
Spôsob vypracovania predmetu zmluvy
4.1 Pri vypracovaní predmetu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť zápismi a dohodami zmluvných
strán na úrovni osôb oprávnených na jednanie vo veciach technických.
4.2 Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy počas jeho rozpracovanosti pred dokončením
prerokovať s objednávateľom.
4.3 Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania predmetu budú mať vplyv na cenu a
termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín
plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.
Článok 5
Termíny plnenia
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet v rozsahu podľa článku 2
v nasledujúcom termíne:
Vypracovanie projektovej dokumentácie: ........... od podpísania zmluvy o dielo
5.2 Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet
zmluvy v dojednanom termíne.
5.3 Predmet plnenia podľa článku 3 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a
odovzdaním predmetu diela Slovenskej pošte a.s. na prepravu, alebo osobným
odovzdaním predmetu objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.
5.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy
a)
b)

parafy:

ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas
platnosti tejto Zmluvy,
ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením
povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS.“
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Článok 6
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovávania projektovej dokumentácie poskytne
zhotoviteľovi na požiadanie do 3 dní v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie
spočívajúce najmä v určení napojovacích miest na médiá, odovzdaní doplňujúcich údajov a
upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy.
Článok 7
Cena projektovej dokumentácie a platobné podmienky
7.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa
zákona č.18/1996 Zb. o cenách
7.2 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy podľa čl.2 spolu je:
cena prác bez DPH:
..... €
slovom: .... EUR
7.3. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je podložená podrobnou kalkuláciou zo strany
zhotoviteľa v zmysle sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác
a inžinierskych činností UNIKA 2019 (aktuálny rok ).
7.4 K cene podľa čl. 7.2 bude fakturovaná DPH podľa zákona č. 222/2004 o DPH v platnom
znení v čase fakturácie.
7.5 V cene podľa bodu 7.2 je zahrnutých 8 vyhotovení predmetu zmluvy podľa článku 2
projektovej dokumentácie a PD v elektronickej forme vo formáte „dwg“ a „pdf“. Prípadné
ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať za osobitnú úhradu.
7.6 Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 7 dní po
splnení predmetu tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi. Podkladom pre vystavenie faktúry bude protokolárny zápis o odovzdaní
a prevzatí predmetu zmluvy. Zhotoviteľ odošle faktúry objednávateľovi v deň ich
vystavenia. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti podľa
zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení a dohodnutých zmluvných podmienok.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
v platnom znení alebo nebudú k nej priložené doklady dohodnuté zmluvnými späť druhej
zmluvnej strane na prepracovanie alebo doplnenie, pričom nová lehota splatnosti faktúry
začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry.
7.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia
fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu už vykonaných prác
a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl.7.2 pre jednotlivé práce uvedené v článku 3.

parafy:

Názov akcie

Garant:
Ev. číslo:

*V*

7.8 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou projektu môže si objednávateľ uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
7.9 Ak objednávateľ mešká s platbou po termíne splatnosti dohodnutom v čiastkovej zmluve, má
zhotoviteľ právo požadovať zaplatiť od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,027 % z
dlžnej čiastky a to za každý deň omeškania.

Článok 8
Zodpovednosť za chyby, záruka na predmet diela
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet je zhotovený podľa tejto zmluvy.
8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím chybných podkladov
prevzatých od objednávateľa .
8.3 Pre prípad chyby predmetu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby.
8.4. Zhotoviteľ sa vzdáva autorských práv predmetu tejto zmluvy podľa čl.2 pre účely
pasportizácie objektov objednávateľa.

Článok 9
Zmena záväzku
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po
uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, vzniknú nové požiadavky
objednávateľa, alebo ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia.
9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od
odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je návrhom viazaná strana, ktorá ho
podala.

Článok 10
Všeobecné dojednania
10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
SR. Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za povinne zverejňovanú
zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov a že zverejnenie zmluvy v registri zabezpečí Objednávateľ bezodkladne
po uzatvorení tejto zmluvy.
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10.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými osobami
oprávnenými na jednanie vo veciach zmluvných.

Článok 11
Podpisy
11.1 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach a je napísaná na 6 stranách a obsahuje 11
článkov. Tri vyhotovenia zmluvy obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
Svojim podpisom zmluvné strany vyjadrujú súhlas s obsahom všetkých 11 článkov zmluvy.
Za objednávateľa
V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa
V Bratislave, dňa

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

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

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