Zmluva

o

dielo

uzatvorená podl'a § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník
na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby
(ďalej len „ZOD")
medzi zmluvnými stranami:

Objednávatel':
Združenie obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín
Sídlo:
Námestie slobody 94/27, 02401 Kysucké Nové Mesto
Štatutámy orgán:
Ing. Marián Mihalda, predseda združenia
IČO:
51885085
bankové spojenie:
IBAN:
Projektový manažér:
e-mail:
(ďalej v texte len ako „objednávatel"')
a

Zhotovitel':
Združenie:

Kysucká cyklotrasa emTeam

Vedúci člen združenia:
Sídlo:
Štatutámy orgán:
IČO:
DIČ DPH:

emPlan, s.r.o.
Revolučná 10,010 01 Žilina
Michal Džupaj, konatel'
46252771
SK2023370162

bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v OR:
Projektový manažér:

Zilina, oddiel Sro, vložka č. 70465/L
Ing Michal Štoder, +421 907 693966, stoder@emproject.sk

a

Člen združenia:

Sídlo:
Štatutámy orgán:
IČO:
DIČ DPH:

emPulse, s.r.o.
Revolučná 10,010 01 Žilina
Ing. Miloš Martinka
44763247
SK20228242

bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v OR:
1lina, oddiel Sro, vložka č. 51278/L
Projektový manažér:
Ing Michal Štoder, +421907693966, stoder@emproject.sk
(ďalej v texte len ako „zhotovitel"')
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Čl. I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto ZoD je závazok zhotovitel'a vykonat' dielo - vypracovanie projektovej
dokumentácie stavby s názvom Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov - KNM - Žilina
(Budatín) (ďalej len „Dielo") a objednávatel' sa zavazuje zaplatit' cenu za jeho vykonanie.
2. Dielom podl'a tejto ZoD sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely
územného konania, vrátane inžinierskej činnosti. Súčasťou dokumentácie je aj polohopisné a
výškopisné zameranie územia, resp. plánovanej stavby cyklotrasy a spracovanie orientačného
inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu.
3. Projektová dokumentácia (ďalej len „PD") bude vypracovaná pre stavbu Kysucká cyklotrasa úsek ~unajov - KNM - Žili9a (Budatín) ako líniová stavba - cyklodopravná trasa, spájajúca
mestá Zilina, Kysucké Nové Mesto a obec Dunajov .
.,

4. Dokumentácia diela podl'a predmetu ZoD pozostáva z nasledovných častí:
a.) I. etapa - zameranie a projekt stavby pre územné konanie (ďalej len „DÚR")

- podl'a technickej štúdie vypracovanou spoločnosťou DAQE Slovakia s. r. o., Pribinova
8953/62, O1O O1 Žilina v mesiaci október 2019 a stanovísk dotknutých subjektov k nej
(predmetom zákazky je spracovanie dokumentácie len pre červený variant);
- podl'a geodetického zamerania, vrátane existujúcich inžinierskych sietí a orientačného
inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu, ktoré zabezpečí zhotovitel';
- podl'a technických noriem, technických predpisov, technických podmienok a špecifikácií
sa na navrhovanie cyklistickej infraštruktúry - TP 085, STN 73 6110;
v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný
zákon) a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z., vrátane vypracovania
situácie trvalého a dočasného záberu pozemkov v katastrálnej mape s identifikáciou vlastníkov
(parcela, druh pozemku, výmera, identifikácia vlastníka, počet vlastníkov)
vzťahujúcich

- podl'a prípadných špecifických podmienok operačných programov v rámci fondov EÚ, najma
integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), pokial' mu tieto prípadné špecifické
podmienky budú objednávatel'om písomne alebo e-mailom oznámené;
- podl'a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z
procesu vysvetl'ovania, vybavovania žiadostí o nápravu a/alebo námietok a ďalších podmienok
v rámci procesu verejného obstarávania;
- podl'a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia stavby cyklodopravnej
trasy;
- podl'a požiadaviek a stanovísk orgánov verejnej správy a dotknutých subjektov, stanovených
pred a v procese samotného územného konania, a ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného
územného rozhodnutia;
- podl'a podkladov a požiadaviek objednávatel'a;
- podl'a ostatných neodkladných požiadaviek, resp. návrhov zmien objednávatel'a.
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DÚR spracuje projekt pre všetky objekty, ktoré sú potrebné pre realizáciu stavby, teda aj pre
vyvolané investície (napr. prekládky inžinierskych sietí a pod.). Dokumentácia bude
vypracovaná situácia trvalého a dočasného záberu pozemkov v katastrálnej mape s identifikáciou
vlastníkov (parcela, druh pozemku, výmera, identifikácia vlastníka, počet vlastníkov).
Dokumentácia bude spracovaná v rozsahu podťa TP 03/2006 - Dokumentácia stavieb ciest,
minimálne v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia a bude obsahovat' textovú a
výkresovú časť. Táto zákazka bola zadaná ako zákazka s nízkou hodnotou podl'a § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Súčasťou DÚR bude aj:

i)

ii)
iii)
iiii)

situácia trvalého a dočasného záberu pozemkov v katastrálnej mape s identifikáciou
vlastníkov (parcela, druh pozemku, výmera, identifikácia vlastníka, číslo LV), okrem
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov (ako napr. uzatváranie zmlúv s vlastníkmi
pozemkov, vyňatie z PPF a LPF, geometrické plány, znalecké posudky), ktoré zabezpečí
objednávatel',
orientačný inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum,
polohopisné a výškopisné zameranie územia
zákresy priebehov inžinierskych sietí a ich zapracovanie do DÚR

b.) II. etapa - Inžinierska činnost' súvisiaca s vydaním územného rozhodnutia (DÚR)

Zhotovitel' zabezpečí všetky vyjadrenia a stanoviská dotknutých subjektov a orgánov potrebných
k vydaniu územného rozhodnutia, okrem zabezpečenia súhlasu vlastníkov pozemkov s
plánovaným umiestnením stavby cyklodopravnej trasy. Všetky pripomienky dotknutých
subjektov, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu právoplatného územného rozhodnutia bude zhotovitel'
zapracovávat' do DÚR priebežne. Samotné podanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia
zabezpečí Objednávatel'.
5. Pri spracovaní PD je zhotovitel' povinný dodržiavať platné všeobecne závazné predpisy a
technické normy a závazky podl'a tejto ZoD, východiskové podklady, odevzdané pri uzatvorení
ZoD a dohody oprávnených pracovníkov podl'a tejto ZoD.
6. Zhotovitel' PO je povinný konzultovat' projekt s objednávatel'om počas celého trvania tejto
ZoD až po odovzdanie jednotlivých častí diela podl'a tohto čl. I bod 4 písm. a.), b.) tejto ZoD.
c.) Zhotovitel' je povinný odovzdať dielo v nasledujúcom

počte

vyhotovení a formátech:

I. etapa - DÚR bez zapracovaných pripomienok dotknutých subjektov bude odovzdaná a
prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 2x v tlačenej forme, lx na
elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovatel'nej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls),
II. etapa - DÚR so zapracovanými pripomienkami dotknutých subjektov, vrátane inžinierskej
bude odovzdaná a prevzatá na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 6x v
tlačenej forme, 6x na elektronickom nosiči (vo formáte PDF + v editovatel'nej forme vo formáte
dwg/dgn, doc, xls), Inžinierska činnost' - lx originál vyjadrení + lx kópia vyjadrení v tlačenej
forme + lx na elektronickom nosiči.
činnosti
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Čl. II
Lehoty na zhotovenie diela
Zhotovitel' PD sa zavazuje, že dodá dielo podl'a tejto ZoD v termínoch:
a.) lehota na odovzdanie časti diela podl'a čl. I bodu 4. písm. a.) tejto ZoD:
do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD (vrátane polohopisného a výškopisného
zamerania a orientačného IG a hydrogeologického prieskumu),
b.) lehota na odovzdanie časti diela podl'a čl. I bodu 4. písm. b.) tejto ZoD:
do 7 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD.

2. Zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi a objednávatel' prevezme od zhotovitel'a riadne
dielo alebo časť diela podl'a tejto ZoD na adrese: Združenie obcí - Cyklotrasa
Ochodnica - Žilina Budatín, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto, a to na
základe obojstranne podpísaného protokolu.

dokončené

Čl. III
Cena diela a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie diela podl'a tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

a.) cena bez DPH podl'a čl. I bod 4. a.) 27 500,00 EUR
DPH 20% 5 500,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH 33 000,00 EUR
b.) cena bez DPH podťa čl. I bod 4. b.) 17 227,00 EUR
DPH 20% 3 445,40EUR
Cena celkom vrátane DPH 20 672,40 EUR.
Celková cena diela podl'a tejto ZoD, vrátane DPH je 53 672,40 EUR.
2. Dohodnutú cenu za dielo možu zmluvné strany meniť len v prípade zmeny sadzby DPH.
3. Cenová ponuka zhotovitel'a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Dohodnutá cena je maximálna.
4. Zhotovitel' bude fakturovat' len skutočne vykonané služby.
5. V cene za dielo sú zahrnuté všetky odmeny, poplatky, ako aj náklady vynaložené
zhotovitel'om v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy,
vrátane nákladov na dopravné (cestovné) náklady, stravu, ubytovanie a stratu času v súvislosti s
plnením závazkov zhotoviteťa z tejto zmluvy.
6. V cene za dielo je zahrnutá aj odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podl'a čl. IX. tejto
zmluvy.
7. Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov objednávatel'a.
8. Objednávatel' neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
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9. Splatnost' faktúry je 30 dní od doručenia faktúry spolu s povinnými prílohami objednávatel'ovi
(preberací protokol). V prípade, ak Zhotovitel' doručí Objednávatel'ovi faktúru skor, než mal
Objednávatel' možnost' využit' svoje právo vykonat' kontrolu zjavných vád, chýb a nedostatkov
odovzdávanej ucelenej časti diela alebo skor, než došlo k spísaniu preberacieho protokolu,
plynie 30 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia kontroly, ktorou
objednávatel' zistí riadne vykonanie odovzdávanej ucelenej časti diela.
1O. V prípade, že faktúra nebude obsahovat' všetky údaje uvedené v ustanovení § 74 zákona
222/2004 Z. z. alebo v bode 2 tohto článku, objednávatel' je oprávnený faktúru vrátit' a
požadovat' odstránenie nedostatkov. Zhotovitel' je povinný vystavit' novú faktúru s údajmi
uvedenými v ustanovení§ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. a v tomto článku. Dňom doručenia novej
opravenej faktúry objednávatel'ovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.
č.

11. V prípade, ak dojde k predčasnému ukončeniu tejto Zmluvy (napr. dohodu alebo odstúpením
od Zmluvy) alebo k predčasnému zastaveniu prác na tejto zmluve, zmluvné strany sa dohodli, že
zhotovitel' bude dovtedy skutočne rozpracované časti diela fakturovat' objednávatel'ovi vo
výške úmemej percentu preukázatel'nej rozpracovanosti jednotlivých častí diela. Cena
rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán, ktorá bude pomeme vychádzať z ceny
dohodnutej v tejto zmluve. V prípade, že nedojde k dohode o cene, cena rozpracovanosti bude
určená súdnym znalcem, kterého si zmluvné strany po vzájomnej dohode vyberú.
Čl. IV
Zodpovednosť za vady a odstúpenie od zmluvy

1. Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré vznikli jeho
zmluvy.

činnosťou

pri vykonávaní závazkov tejto

2. Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo podl'a tejto zmluvy bude vykonané v rozsahu a kvalite
vymedzenej v tejto zmluve a v súlade s touto zmluvou.
3. Zhotovitel' zodpovedá za vady (i právne) diela, ktoré má dielo alebo ucelená časť diela v čase
jeho odovzdania objednávatel'ovi, aj keď vyjdú najavo až neskor (napr. v procese verejného
obstarávania na zhotovitel'a vyšších stupňov projektovej dokumentácie stavby cyklodopravnej
trasy, v procese realizácie stavby cyklodopravnej trasy alebo v procese kolaudácie stavby
cyklodopravnej trasy).
4. Dielo má vady, ak dielo (jeho časť) alebo akákol'vek vec (vrátane jej súčasti alebo
príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou predmetu zmluvy, sa
nehodia na účel určený v tejto zmluve alebo nezodpovedajú rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto
zmluve alebo neboli vykonané v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré bolí sposobené:
použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej
odbomej starostlivosti, všetkého úsilia nemohol zistiť ich nevhodnost',
použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a a ak na ich nevhodnost' upozornil
objednávatel'a a ten na ich použití výslovne trval.
6. V prípade, že zhotovitel' neplní svoje závazky vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúcich sa
vypracovania diela porušuje zmluvu podstatným sposobom a objednávatel' má právo požadovat'
odstránenie vád a nedorobkov bez zbytočného odkladu a to náhradným plnením bez vád, alebo
dodaním chýbajúceho plnenia. Tým nie je dotknuté oprávnenie objednávatel'a odstúpiť od tejto
zmluvy.

s

Objednávatel' má právo odstúpiť od tejto zmluvy z dóvodov uvedených v zákone alebo v tejto
zmluve. Zmluvnými dóvodmi na odstúpenie od zmluvy sú najma:
je zjavné, že zhotovitel' dielo nedokončí riadne a/alebo včas alebo
dielo má neodstránitel'né vady alebo
zhotovitel' písomne prehlásil, že dielo nevykoná alebo
zhotovitel' podstatne porušil túto zmluvu alebo
zhotovitel' nepodstatne porušil túto zmluvu a nevykonal nápravu v dodatočnej primeranej
lehote poskytnutej mu objednávatel'om alebo
nastane niektorý z dóvodov, pre ktoré si objednávatel' vyhradil právo predčasne ukončit'
túto zmluvu
v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkem je táto zmluva, bolo
konštatované porušenie zákona
iné dóvody vymedzené v tejto zmluve.
7. Odstúpením objednávatel'a od zmluvy nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody
alebo na zmluvnú pokutu.
8. V prípade, ak sa neskór preukáže nekvalita, neúplnost' diela, prípadne budú zistené iné vady
diela, má objednávatel' nárok požadovat' od zhotovitel'a náhradné plnenie alebo dodanie
chýbajúceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávatel'om. Rovnako má objednávatel'
nárok požadovat' od zhotovitel'a náhradné plnenie vždy vtedy, ak dielo kvalitatívne nezodpovedá
účelu a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Reklamácia bude uplatňovaná písomnou
formou v listinnej podobe alebo elektronickej podobe e-mailom. Ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak, lehota na odstránenie vád bude 14 pracovných dní od doručenia reklamácie
zhotovitel'ovi na adresu jeho sídla alebo na e-mailovú adresu.
9. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na oprávnenosti reklamácie, zhotovitel' má právo požiadať
o vypracovanie nezávislého odborného posudku znalcom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodnú. V prípade výsledku posudku v prospech zhotovitel'a, uhradí náklady na jeho
vypracovanie objednávatel'. V prípade výsledku v neprospech zhotoviteťa náklady na
vypracovanie posudku znáša zhotovitel' a lehota na odstránenie vád bude 1O-tich pracovných
dní od prevzatia odborného posudku, pokiať sa zmluvné strany nedohodnú inak.
1O. Dielo ani jeho častí, vrátane rozpracovaných častí, nie je zhotovitel' oprávnený poskytnúť
iným osobám než objednávatel'ovi. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné
porušenie tejto zmluvy.
11. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateťa na náhradu škody
alebo na zmluvnú pokutu.
ČI. v
Sankcie
1. V prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním diela v dohodnutom čase plnenia má
objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, aj
začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotovitel'a so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela,
má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý, aj
začatý deň omeškania, až do úplného odstránenia poslednej vady diela.
3. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením ceny za dielo alebo jej častí má zhotovitel'
právo na úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania
až do úplného zaplatenia dlžnej sumy.
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4. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podl'a tejto ZoD v prípadoch vyššej moci, ak tieto
skutočnosti bezodkladne písomne oznámí druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci,
všeobecne známe.
5. Zhotovitel' nie je v omeškaní, ak dójde k východiskovým a závažným zmenám v
rozpracovanosti predmetných častí ZoD zo strany objednávatel'a alebo orgánov štátnej správy,
iných orgánov verejnej moci, resp. dotknutých organizácií.
Čl. VI
Súhlas na použitie diela

1. Zhotovitel' udel'uje objednávatel'ovi výhradný súhlas na použitie diela a jeho ucelených častí
podl'a tejto zmluvy na všetky známe spósoby použitia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie účelu
tejto zmluvy a to najma na využitie diela v procese investičnej prípravy stavby cyklo-dopravnej
trasy, v procese prípadného posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie, v procese
spracovania všetkých stupňov projektovej dokumentácie stavby cyklodopravnej trasy, v procese
verejného obstarávania stavebných prác, v procese zabezpečenia financovania stavby
cyklodopravnej trasy prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako aj
pre účely samotnej realizácie a prevádzky stavby cyklodopravnej trasy a jej prípadných
neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie. Zhotovitel' preto súhlasí, aby objednávatel'
dielo použil najma na:
a)
spracovanie diela (napr. zmena, úprava, dokončenie, adaptácia alebo iný zásah do diela)
b)
spojenie diela s iným dielom (napr. zapracovanie do územného plánu, podklad pre
vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, alebo ako podklad pre prípadné
posudzovanie vplyvov na životné prostredie)
c)
vyhotovenie rozmnoženiny diela
d)
verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
e)
uvedenie diela na verejnosti verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela,
verejným vykonaním diela, vrátane realizácie stavby cyklodopravnej trasy, jej prípadných
neskorších zmien, opráv, údržby a rekonštrukcie, alebo verejným prenosom diela,
2. Zhotovitel' udel'uje objednávatel'ovi súhlas, aby udelil sublicenciu k dielu alebo jeho
jednotlivým častiam tretej osobe, ako aj súhlas, aby objednávatel' zmluvne postúpil výhradnú
licenciu udelenú touto zmluvou na tretiu osobu.
3. V prípade, ak vzniknú pochybnosti o tom, na ktoré jednotlivé spósoby použitia diela sa súhlas
zhotovitel'a vzt'ahuje, má sa za to, že súhlas bol poskytnutý na taký spósob použitia a v takom
rozsahu, ako je to rozumné predpokladat' s prihliadnutím na účel uzavretia tejto zmluvy.
4. Zhotovitel' udel'uje súhlas na použitie diela a jeho jednotlivých častí pre územný rozsah
Európskej únie a vo vecnom rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tejto zmluvy
vyplývajúcom z úvodných ustanovení tejto zmluvy a z tohto článku.
5. Súhlasy udelené v tomto článku sa vzt'ahujú aj na použitie rozpracovanej verzie diela alebo
jednotlivých častí diela alebo iných dokumentov a výstupov tejto zmluvy.
6. Odmena za udelenie súhlasu na použitie diela podl'a tejto zmluvy je zahrnutá v cene za
vykonanie diela.
7. Súhlas na použitie diela udelený touto zmluvou je udelený na dobu trvania majetkových
autorských práv aj vtedy, ak táto zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela
zhotovitel'om.
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8. Súhlas na použitie diela udelený touto zmluvou oprávňuje objednávatel'a použit' dielo, jeho
jednotlivé častí, ako aj rozpracované častí alebo iné dokumenty a výstupy tejto zmluvy priamo
(svojimi zamestnancami) alebo prostredníctvom tretích osob (dodávatel'ov).
9. Objednávatel' je pri použití diela povinný počínat' si tak, aby ako autora uvádzal zhotovitel'a.
Čl. VII
Ďalšie práva a povinnosti

1. Zhotovitel' je povinný pri vypracovávaní diela postupovat' s odbornou starostlivost'ou.
Zhotovitel' sa zavazuje dodržiavať všeobecne závazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinný riadiť sa podkladmi objednávatel'a a jeho pokynmi, pokial'
sú primerané a dóvodné.
2. Dielo je vlastníctvom zhotovitel'a až do dňa odovzdania a prevzatia diela objednávatel'om
a riadnej úhrady celkovej ceny za dielo v zmysle Čl.3 tejto zmluvy.
3. Zhotovitel' sa zavazuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva
zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších
predpisov. Zhotovitel' sa zavazuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí
a bude vyžadovat' aj u svojich subdodávatel'ov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre
Zhotovitel'a z tohto bodu
predstavuje
podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá
Objednávatel'ovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.
4. Zhotovitel' sa zavazuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude
vyžadovat' aj u svojich subdodávatel'ov. Porušenie povinnosti, ktorá vyplýva pre zhotovitel'a z
tohto písmena predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy.
5. Zhotovitel' nebude jednostranne započítavať svoje pohťadávky voči objednávatel'ovi
vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávatel'a postúpiť svoje pohl'adávky voči objednávatel'ovi z tejto zmluvy.
Objednávatel' si vyhradzuje právo neudeliť súhlas s postúpením pohl'adávky zhotovitel'a voči
objednávatel'ovi z tejto zmluvy.
6. Zhotovitel' sa zavazuje, že na základe písomnej výzvy objednávatel'a a v lehote v nej určenej,
zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z celkovej fakturovanej ceny s DPH na
základe tejto zmluvy, v prípade, ak právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR
bude konštatované, že zhotovitel' sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkem je táto zmluva
dopustil kolúzneho správania a/alebo v prípade, ak zhotovitel' iným nedovoleným spósobom
ovplyvnil výher víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž. Týmto
ustanovením nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu tým spósobenej škody v plnej
výške.
Čl. VIII
ustanovenia

Záverečné

l. Na vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
2. K zmene tejto zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania móže dójsť na
základe písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami zo zákonných dóvodov
vymedzených v § 18 zákone č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a za dodržania
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podmienok citovaného zákona.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej a vážnej voli,
uzatvárajú dobrovol'ne, bez tiesne a na znak súhlasu s jej obsahem ju podpisujú.
4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Objednávatel' obdrží tri vyhotovenia a
zhotovitel' jedno vyhotovenie zmluvy.
5. Tato zmluva je platná a účinná
objednávatel'a.

dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky listinné zásielky si budú zasielať doporučeným listom
s doručenkou. Listová zásielka za považuje za doručenú v prípade odmietnutia prevzatia zásielky
v deň jej odmietnutia, v prípade neprevzatia listinnej zásielky v odbemej lehote sa považuje
doručenú dňom jej uloženia na pošte. Listinné zásielky sa doručujú na adresu sídla/miesta
podnikania zmluvných strán podl'a tejto ZoD, pokial' niektorý z účastníkov ZoD písomne
neoznámí druhému účastníkovi tejto ZoD inú adresu na doručovanie písemností. Pokial' sa týka
pokynov k zhotoveniu diela, budú zmluvné strany komunikovat' aj e-mailom, ktoré majú
uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
Prílohy:
Príloha č. 1 Cenová ponuka
V Kysuckom Novom Meste,

dňa:

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

Objednávatel':

Zhotovitel':

...

····""-:.''"''·· .. ················· .......... .

Ih~Marián Mihalda
precheda združenia

.,,

-·

. .

konatel'

-~
-

.--_

;,i;_._.

·• -

•.

• •

•

•

- "·•o,,,
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Príloha č. 1

Návrh

uchádzača

na plnenie kritérií

Názov predmetu zákazky: ,,Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR)
a inžinierska činnost' pre stavbu: ,,Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov - K.NM - Žilina
(Budatín)"
Uchádzač:

,,Združenie Kysucká cyklotrasa emTeam"

Členovia združenia:

emPlan, s.r.o., emPulse, s.r.o.

Hlavný

člen

združenia:

emPlan, s.r.o.

V zastúpení:

Ing. Miloš Martinka, konatel'

Sídlo:

Revolučná 10, 010 01 Žilina

IČO:

46 252 771

DIČ:

2023370162

IČ: DPH:

SK.2023370162

Bankové spojenie:
IBAN:

Kontakt:
Platca DPH: ÁNO - Nm- (nesprávne prečiarknuť)

Ponukovú cenu je potrebné uviesť do nasledovnej tabul'ky:

Obsah
zákaz
,,, ,:,
__

Cena bez

:;fi,H

DPH

'2bd1oi

1. etapa

27 500,00

5 500,00

33 000,00

2. etapa

17 227,00

3 445,40

20 672,40

44 727,00

8 945,40

53 672,40

Cena
celkom
Eur

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady
zákazky.

Miesto: Žilina
Dátum: 05.08.2020

uchádzača

spojené s realizáciou predmetu

