
x
Z m l u v a  o d i e l o  

na zhotovenie projektovej dokumentácie
v

„Kruhové križovatky v meste Trebišov Casť 2“
uzatvorená podľa §§ 536 až 565 zák. č. 513/199] Z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 

Zmluva o dielo č. objednávateľa: Zmluva o dielo č. zhotoviteľa : 1185-00.20

CI. 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Registrácia:

Zastúpený:

Zástupca
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
Bankové spojenie:
IČO /D IČ :
IČ pre DPH:

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Panenská 13, 811 03 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sro, vložka č. 35261/B
Ing. Valerián Horváth -  konateľ
Ing. Róbert Zwilling - konateľ

Ing. Valerián Horváth
Ing. M arián Kováčik, hlavný inžinier projektu 
SK75 1100 0000 0026 2284 5883 
35925621/2021986494 
SK2021986494

1.2 OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo

Zastúpené :
Bankové spojenie:
IČO
DIČ:

M ESTO Trebišov
M. R. Štefánika 862 
075 25 Trebišov
PhDr. Marek Čižmár -  primátor mesta 
SK72 0900 0000 0051 6091 6299 
00331996 
2020773590

Cl. 2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných 
v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu 
pre prípravu a realizáciu diela: „Kruhové križovatky v meste Trebišov“:
Časť č. II - Kruhová križovatka ulíc Čsl. armády, Komenského

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi 
dojednané spolupôsobenie.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach dôverného charakteru, 
s ktorými sa v organizácii objednávateľa v priebehu prác zoznámi, a ktoré objednávateľ 
v priebehu prác za také vopred označí.
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ČI. 3 ROZSAH A OBSAH DIELA

3.1 Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu:

pre stavebné povolenie a realizáciu v počte 6 pare + 2x na CD nosiči. Projektové 
dokumentácie budú doplnené aj o inžiniersku činnosť ( kladné stanoviská 
dotknutých orgánov pre potreby stavebného konania) 
v členení:
1 ./Geodetické práce + nákres sieti a katastrálne nehnuteľnosti,
2./Technická správa,
3 ./Situácia M 1:200,
4./Zoznam vytyčovacích bodov,
5./Vzorové priečne rezy,
6./Pozdĺžne rezy,
7./Priečne rezy M 1:100,
8./Odvodnenie,
9./ Prenosné dopravné značenie,
1 O./Trvalé dopravné značenie,
11./Riešenie inžinierskych sieti v danom mieste,
12./Výkaz výmer,
13./Rozpočet

ČI. 4. SPÔSOB VYPRACOVANIA DIELA
4.1. Projektová dokumentácia bude dodaná v 6 - tich vyhotoveniach vtlačenej forme 

vrátane výkazu výmer a 2 x rozpočtu stavby, 2x komplet projekt na CD/DVD nosiči.

ČI. 5. ČAS PLNENIA
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 

3.1 tejto zmluvy v termíne do: dvoch mesiacov od účinnosti zmluvy.
5.2. Dodržanie termínu je  závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je  zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet 
zmluvy v dojednaných termínoch.

5.3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je  splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
projektu objednávateľovi. Odovzdaním dokumentácie sa rozumie odovzdanie projektu 
osobne objednávateľovi s potvrdením expedičného listu o prevzatí alebo poštou.

Čl. 6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektu poskytne zhotoviteľovi v 

rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 
doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Podkladom pre riadne spracovanie projektuje 
aj obhliadka predmetných križovatiek.
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Č1.7. CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.3 tejto zmluvy je  dohodnutá 
zmluvnými stranami podľa paragrafu 3, Zákona č. 18/1996 Z. z. O cenách, v znení 
neskorších predpisov a podľa cenovej ponuky:

Cena bez DPH 33.884,00 Eur

DPH 20% 6.776,80 Eur

Cena celkom s DPH 40.660,80 Eur

7.2. V prípade nedodania dokumentácie v zmluvnom termíne zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny, za každý deň 
omeškania.

7.3. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí tento úrok 
z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

7.4. Podkladom pre úhradu ceny projektových prác bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom, 
so splatnosťou 15 dní od dodania predmetu diela.

ČI. 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je  zhotovený podľa tejto zmluvy, 

a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré m á dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi 

ako aj za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 

od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a 
technických vád.

8.5. Záručná doba 24 mesiacov od odovzdania diela.
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady štúdie odstrániť bez zbytočného odkladu po 

uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa v zmysle ust. § 562 ods. 2. písmeno a, 
b, c - Obchodného zákonníka.

ČI. 9. ZMENA ZÁVÄZKU
9.1. Objednávateľ je  oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 

vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na 
využívanie tretím osobám je  podmienené výslovným písomným súhlasom zhotoviteľa. 
Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, 
bez písomného súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ 
odovzdal celý prospech, ktorý z toho ďalšieho použitia mal min. vo výške uvedenej v 
bode 7.1. tejto zmluvy. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo 
tiež na náhradu škody.
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Čl. 10. V ŠEO B EC N É DOJED NAN IA

10.1. Táto zmluva je  v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení zákona č. 546/2010 Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje 
na intemetovej stránke mesta.

10.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadi sa práva a povinnosti zmluvných 
strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

10.4. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je  možné previesť len písomnou dohodou zmluvných 
strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

10.5. Zmluva je  záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
10.6. Táto zmluva je  vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri 

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Trebišove, dňa ^ J o j  o

Za objednávateľa 
Mesto Trebišov

V Bratislave, dňa 30.1.2020

Za zhotoviteľa 
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

PhDr. M afek Čižmár 
primátor

/fn g . Valerián Horváth 
konateľ

Ing. Róbert Zwilling 
konateľ
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