ÚHA 11/2020

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zn. n. p. (ďalej „ZVO“)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
NÁZOV: Útvar hlavného architekta mesta Žilina
rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
Slovenskej republiky Žilina
SÍDLO: Námestie obetí komunizmu
IČO: 53001508
DIČ: 2121223027
IČ DPH: nie je platca DPH
KONTAKTNÁ OSOBA PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:
meno, priezvisko: PhDr. Stanislava Rudincová
telefón: 041/7063110
e-mail: stanislava.rudincova@zilina.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:

„Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu“
(Projektová dokumentácia s názvom Revitalizácia verejného priestranstva na území mesta Žilina)“
Opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie služieb architekta pre riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu podľa potrieb verejného
obstarávateľa - zabezpečenie projektovej dokumentácie s názvom Revitalizácia verejného priestranstva na
území mesta Žilina, za odmenu v celkovom rozsahu bez DPH v sume 25.000,- €, vrátane DPH v sume 30.000,€ (ďalej „limitná cena“).
Predmetom zákazky je najmä
a) verejné priestory a krajinná architektúra jednotlivo do cca. 1.000 m2, napríklad areály obytných
súborov, vnútrobloky, cintoríny, ulice a námestia, pešie zóny, parky, strešné záhrady a pod.,
b) menšie objekty jednotlivo do cca. 100 m2, napríklad pavilón, prístrešok, zastávka, schodisko, lávka,
skleník, dielňa, šatne, toalety, vrátnica a pod.,

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 53001508, DIČ: 2121223027
Prima banka Slovensko, a.s. Žilina, č. ú.: SK16 5600 0000 0064 9260 1001
Sídlo ÚHA - Horný val 67, 010 01 Žilina, tel.: +421 41 381 1162 , www.uha.zilia.sk
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Zabezpečenie služieb architekta pozostáva najmä z
a) vytvorenia architektonickej štúdie, komplexného navrhovania s dôrazom na architektonickú kvalitu,
b) vytvorenia dokumentácie (vrátane dokumentácie profesistov) pre úradné schválenia podľa potreby
(vyjadrenia dotknutých orgánov, ohlásenie drobnej stavby, územné rozhodnutie, stavebné povolenie),
c) vytvorenia realizačnej dokumentácie (vrátane dokumentácie profesistov) a výkazu výmer s rozpočtom,
d) inžinierskej činnosti,
e) výkonu odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby.
Predpokladaná hodnota zákazky / Hodnota Zmluvy o dielo:
25.000,- € bez DPH, 30.000,- € vrátane DPH
Hlavné miesto poskytovania predmetu zákazky:
Útvar hlavného architekta mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Sídlo ÚHA: Horný val 24/67, 010 01 Žilina
e-mailová adresa: stanislava.rudincova@zilina.sk
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky tak,
ako je podrobne vymedzený v bode II. tejto Výzvy – Opis predmetu zákazky.
Výsledok postupu zadávania zákazky:
Výsledkom postupu zadávania zákazky bude uzatvorenie Zmluvy o dielo. Doba trvania Zmluvy o dielo je od jej
účinnosti až do vyčerpania limitnej ceny, najdlhšie však 24 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. Pri
každej jednotlivej zákazke, ktorú v rámci plnenia Zmluvy o dielo verejný obstarávateľ zadá architektovi, verejný
obstarávateľ jednostranne stanoví objem hodín, ktorý na vypracovanie danej jednotlivej zákazky architektovi
alokuje. Verejný obstarávateľ objem hodín stanoví
a) na základe výpočtu kalkulačkou Českej komory architektov, dostupnou na:
„https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky/pozemni-a-krajinarske-stavby“, prípadne
b) upravením vypočítaného objemu hodín na základe prihliadnutia k špecifikám zákazky.
Odmena architekta za zhotovenie jednotlivej zákazky sa teda vypočíta ako súčin hodinovej sadzby architekta a
objemu hodín stanoveného verejným obstarávateľom na vypracovanie danej zákazky.
Platobné podmienky:
Verejný obstarávateľ na uvedený predmet zákazky nebude poskytovať finančný preddavok alebo zálohovú
platbu. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry (resp. zálohovej
faktúry). Lehota splatnosti faktúr je stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

3. PODMIENKY ÚČASTI
Preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) a § 34 ods. 1
písm. g) ZVO predložením dokladov bude verejný obstarávateľ vyžadovať od uchádzača, ktorý sa po
vyhodnotení ponúk z hľadiska návrhov na plnenie kritérií umiestni na prvom mieste v poradí.
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1.

2.

Podmienka účasti
Oprávnenie poskytovať služby uvedené v §
4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v zn. n. p.
Neexistencia zákazu účasti vo verejnom
obstarávaní.

3.

Disponovanie aspoň jedným
autorizovaným architektom.

4.

Disponovanie aspoň jedným krajinným
architektom, autorizácia nie je povinná

Spôsob jej preukázania
Iba úspešný uchádzač bude vyzvaný na
predloženie skenu oprávnenia na poskytovanie
obstarávaných služieb (napr. výpisu z OR SR
alebo z iného registra).
Verejný obstarávateľ si overí splnenie
podmienky účasti v registri vedenom Úradom
pre verejné obstarávanie.
Iba úspešný uchádzač bude vyzvaný na
predloženie skenu autorizačného osvedčenia
vydaného SKA, prípadne rovnocenných
dokladov vydaných v zahraničí.

4. PRÍPRAVA A PREDKLADANIE PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30.11.2020 o 12:00 hod. miestneho času.
Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do 31.12.2020
Spôsob predkladania ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú
adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia. Pre posúdenie okamihu predloženia
ponuky je rozhodujúci čas jej doručenia.
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledujúce doklady:
a) návrh na plnenie kritéria č. 1 (K1) vypracovaný podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1,
b) portfólio ako hodnotiace kritérium č. 2 (K2) v zmysle Prílohy č. 2.
Každá z vyššie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov, z povahy ktorých je zrejmé,
že sú vyhotovené inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom alebo písomne splnomocneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných na základe písomného splnomocnenia. V prípade, ak
ponuku podpisuje splnomocnený zástupca uchádzača, je potrebné, aby súčasťou ponuky bolo aj
písomné splnomocnenie.
Listinné dokumenty doručí uchádzač tak, že ich oskenuje, uloží vo formáte PDF, a takto vytvorený
súbor zašle na e-mailovú adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie. Veľkosť jednej e-mailovej
správy by nemala presiahnuť 20 MB.
Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami – Zmluvou o dielo.
Zmluva o dielo predstavuje Prílohu č. 3.
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny (K1) a kvality (K2).
a) Za uchádzačom ponúknutú hodinovú sadzbu vyjadrenú v EUR s DPH verejný obstarávateľ udelí
maximálne 18 bodov.
b) Za kritérium kvality (uchádzačom predložené portfólio jeho projektov) bude prideľovaných
maximálne 42 bodov.

Uchádzač môže získať maximálny počet bodov 60 spolu za obe kritériá. Podrobné vymedzenie
jednotlivých kritérií a ich relatívna váha sú uvedené v Prílohe č. 2.

5. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok
uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku
elektronicky prostredníctvom e-mailu. Uchádzač bude posielať e-mail tak, aby bola zrejmá jeho
identita. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez nároku na
akúkoľvek náhradu voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
Ponuky predložené v stanovenej lehote na predkladanie ponúk budú archivované u verejného
obstarávateľa v súlade s § 117 ods. 8 ZVO. Obsah a informácie uvedené v ponuke budú použité
výlučne len za účelom výberu zmluvného partnera.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.
Dôvernosť a ochrana osobných údajov
1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia
ponúk.
2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a
chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V Žiline, dňa 19.11.2020
Prílohy:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria K1
Príloha č. 2 - Kritérium kvality K2 a pravidlá uplatnenia hodnotiacich kritérií
Príloha č. 3 - Zmluva o dielo
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Príloha č. 2

KRITÉRIUM KVALITY K2 A PRAVIDLÁ UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ
Kritérium č. 1 (K1) – hodinová sadzba
Uchádzač v ponuke uvedie hodinovú sadzbu vyjadrenú v EUR s DPH v rozsahu podľa Prílohy č. 1.
Hodnota kritéria: 18 / 60
Hodnotenie kritéria: Uchádzačom budú body prideľované podľa nasledujúceho vzorca:
K1 = 18 x [1 - (ponuková cena / max. prípustná cena)3]
Ponuková cena: cena za 1 hod. v EUR s DPH ponúknutá uchádzačom v prílohe č. 1
Max. prípustná cena: cena 36 EUR s DPH/hod. Táto cena sa považuje za cenu maximálnu. Ak ju uchádzač
prekročí, za jeho cenu sa považovať táto hranica. Ak s tým nebude uchádzač súhlasiť, bude vylúčený.
Kritérium č. 2 (K2) – portfólio uchádzača
Uchádzač v ponuke predloží svoje portfólio. V rámci portfólia uchádzač predloží presne tri projekty, ktorých
autormi alebo spoluautormi sú osoby určené na plnenie Zmluvy o dielo, podľa vlastného výberu uchádzača.
Každý z projektov uchádzač predloží v elektronickej forme vo formáte PDF. V prípade, ak bol predkladaný
projekt realizovaný, uchádzač v ponuke predloží fotodokumentáciu a základné informácie (miesto, autor,
investor, rok výstavby, veľkosť, výška investície) o projekte. V prípade, ak projekt realizovaný nebol, uchádzač
predloží vizualizácie a výkresy.
Účelom tohto kritéria je preukázať uchádzačovu schopnosť riešiť zadania relevantného rozsahu a typu, aký sa
predpokladá, že bude zadávaný v rámci čerpania Zmluvy o dielo. Body prideľuje komisia v zložení:
- Ing. arch. Rudolf Chodelka, autorizovaný architekt SKA, riaditeľ ÚHA Žilina
- Ing. arch. L. Streďanská, autorizovaný architekt SKA, Referent architektúry a urbanizmu, ÚHA Žilina
- Ing. Anabela Riljaková, referát správy mestskej zelene, MÚ Žilina
- Ing. arch. Dušan Šimun, Špecialista pre architektúru, ÚHA mesta Trenčín
- Ing. Radovan Martinček, Vedúci odboru riadenia projektov a investícií, MÚ Žilina

Výsledný počet bodov za kritérium K2 sa vypočíta ako súčet bodov za jednotlivé podkritériá.
Hodnota kritéria: 42 / 60
Podkritériá:
A. Architektonická / krajinárska kvalita návrhu
Komisia bude v rámci tohto podkritéria hodnotiť, či má predložený projekt architektonickú / krajinársku kvalitu
a preukazuje uchádzačovu schopnosť riešiť budúce zadania na vysokej požadovanej úrovni.
Maximálny počet bodov za dané podkritérium: 15 (max. 5 bodov za každý projekt).
B. Relevantnosť projektu k predmetu zákazky
Komisia bude v rámci tohto podkritéria hodnotiť, či je predložený projekt relevantný svojou veľkosťou a
charakterom k veľkosti a charakteru zadaní, o ktorých sa predpokladá, že sa budú v budúcnosti zadávať víťazovi
(viď bod 2. predmet zákazky).
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Maximálny počet bodov za dané podkritérium: 15 (max. 5 bodov za každý projekt)
C. Hodnotenie realizácie projektu
Maximálny počet bodov za dané podkritérium: 12
C1 – realizácia projektu
Verejný obstarávateľ bude v rámci tohto podkritéria hodnotiť, či predložený projekt bol alebo nebol
realizovaný. V nadväznosti na to udelí počet bodov 2 za zrealizovaný projekt a počet bodov 0 za nezrealizovaný.
Maximálny počet bodov za podkritérium C1: 6
C2 – doba realizácie
Verejný obstarávateľ bude v rámci tohto podkritéria hodnotiť obdobie, ktoré uplynulo od dátumu, kedy boli
predložené projekty realizované, a udelí body podľa nasledujúcej tabuľky:
Obdobie, ktoré uplynulo od dátumu realizácie
projektu* do dátumu jeho predloženia v
tomto verejnom obstarávaní

Počet bodov

najviac 6 rokov

2 body

viac ako 6 rokov, najviac však 9 rokov
viac ako 9 rokov alebo nerealizovaný návrh

1 bod
0 bodov

* Za dátum realizácie projektu sa považuje deň, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie;
ak takého niet, deň, v ktorý došlo k úradnému povoleniu stavbu užívať; ak niet ani takého, deň, v ktorý bol
vydaný dokument preukazujúci riadne dohotovenie stavby.
Maximálny počet bodov za podkritérium C2: 6
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Príloha č. 3

Zmluva o dielo číslo objednávateľa služby architekta podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník
a podľa zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon

Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1

ZHOTOVITEĽ:
.......................
.......................
Poštový kontakt:
............................
Zastúpená:
............................
Bankové spojenie
............................
Číslo účtu v tvare IBAN:
............................
IČO:
............................
DIČ:
............................
IČ DPH:
............................
Registrácia:
............................
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: .....................................
Kontaktný email:
.......................................
Telefónne číslo:
.......................................
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

1.2

OBJEDNÁVATEĽ:
Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Právna forma:
rozpočtová organizácia mesta Žilina
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpená:
Ing. arch. Rudolf Chodelka, riaditeľ
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK16 5600 0000 0064 9260 1001
IČO:
53001508
DIČ:
2021339474
Zástupca vo veciach plnenia zmluvy: Ing. arch. Rudolf Chodelka
Kontaktný email:
rudolf.chodelka@zilina.sk
Telefónne číslo:
+421 905 244 507
(ďalej len ako „objednávateľ“)
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Preambula
1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení“). Objednávateľ na
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup v zmysle právnych predpisov
upravujúcich postup pri verejnom obstarávaní.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich
vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými
zákonmi.

Čl.2. PREDMET ZMLUVY
2.1

Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho bezchybné
vykonanie dohodnutú cenu.

2.2

Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie zabezpečenie služieb architekta zhotoviteľom pre
potreby objednávateľa na vypracovanie zadaní na riešenia vo verejnom priestore. Diela, ktorých
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy budú pozostávať z vypracovania rôznych častí stupňov
projektovej dokumentácie, štúdií a iných urbanistických a krajinských riešení podľa zadania
objednávateľa. Činnosť zhotoviteľa podľa tejto zmluvy zahŕňa aj vypracovanie výkaz výmer,
rozpočtu, inžiniering, služby profesistov a odborný autorský dohľad (ďalej len ,,OAD“).
Zhotoviteľ je povinný vykonať diela, ktorých zhotovenie je predmetom tejto zmluvy vo vlastnom
mene na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite. Pre
odstránenie všetkých pochybností sa pre účely tejto zmluvy za dielo považuje každá objednávka
zo strany objednávateľa, ktorú bude vykonávať zhotoviteľ podľa zadania objednávateľa.

2.3

Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podľa čl. 3 tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie
podľa § 45 ods. 2 Stavebného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej
dokumentácie, ako aj v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, TN, súvisiacimi
predpismi. Pokiaľ dielo nebude spĺňať uvedené požiadavky kvality, ide o vadu diela, ktorú je
zhotoviteľ povinný odstrániť v rámci reklamácie objednávateľa bezodplatne.

2.4

Zhotoviteľ vykoná OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v objednanom termíne
podľa pokynov objednávateľa, STN, všeobecne záväzných právnych predpisov a v súlade so
zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v úplnom znení.
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2.5

Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa nasledujúce požiadavky a bude ich spĺňať po celú dobu trvania
tohto zmluvného vzťahu:


disponuje všetkými oprávneniami a kvalifikáciou, aby mohol poskytovať služby podľa
tejto zmluvy, a teda spĺňa podmienky technickej spôsobilosti podľa §34 zák. č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov



má k dispozícií potrebné množstvo kvalifikovaných pracovníkov (resp. subdodávateľov)
špecifických projektových častí s oprávnením a odbornou spôsobilosťou, ktoré zaručujú,
že zhotovené dielo bude spĺňať náležitosti pre jeho úradné schválenie, vydanie revízii ako
aj ďalšie náležitosti potrebné pre schválenie, realizovanie a uvedenie ukončenej stavby
do prevádzky.



pokiaľ zhotoviteľ pre plnenie zmluvy využíva subdodávateľov, zoznam subdodávateľov
predloží objednávateľovi najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na
plnenie predmetu tejto zmluvy a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia
tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom
nastane nástup, alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné
oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s
týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Ak sa
počas plnenia tejto zmluvy preukáže, že zhotoviteľ neuhradil svojim subdodávateľom
faktúry za poskytnuté služby, ktoré poskytovateľ využil na plnenie predmetu tejto
zmluvy, objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť zhotoviteľovi cenu za služby podľa
čl. II tejto zmluvy do výšky neuhradených faktúr a to až do momentu, kým zhotoviteľ
preukáže, že svojim subdodávateľom faktúry za vykonané služby uhradil.

Čl.3. POSTUP ZADÁVANIA OBJEDNÁVOK A ZHOTOVENIA DIELA
3.1 Objednávateľ zadá zhotoviteľovi objednávku formou e-mail. Objednávka bude obsahovať
všetky potrebné informácie a údaje potrebné na zhotovenie diela.
3.2

Objednávateľ v objednávke jednostranne stanoví objem hodín pre jednotlivé zadanie podľa
výpočtu kalkulačkou Českej komory architektov pre pozemné a krajinárske stavby
(https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky/pozemni-a-krajinarske-stavby),
prípadne
upravením vypočítaného objemu hodín na základe prihliadnutia k špecifikám zadania.
V prípade, ak nebude možné časový rámec stanoviť uvedeným spôsobom, bude stanovený
dohodou zmluvných strán pri zadaní objednávky.

3.3 V prípade, ak dôjde v priebehu účinnosti tejto zmluvy k podstatnej zmene v systéme počítania
kalkulačkou uvedenou v bode 3.2, bude zmluvnými stranami dohodnutý odlišný spôsob
stanovenia časového rámca v dodatku k tejto zmluve. V časovom rámci (a teda aj
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zodpovedajúcej odmene za zhotovenie diela) sú zahrnuté všetky výkony profesistov (najmä
geodet, projektant elektroinštalácie, projekt zdravotechniky, projektant požiarnej ochrany,
rozpočtár a pod) ako aj priame a nepriame náklady zhotoviteľa.
3.4 Do 7 (slovom siedmych) kalendárnych dní od doručenia objednávky stretnú na pracovisku
objednávateľa a prejednajú zadanie. Na tomto stretnutí objednávateľ stanoví:
 termín odovzdania zhotoveného diela, pričom zohľadní pripomienky zhotoviteľa
 frekvenciu a spôsob uskutočňovania kontrol rozpracovanosti diela v priebehu jeho
zhotovovania
3.5 Zhotoviteľ je povinný začať so zhotovovaním diela neodkladne, najneskôr však do 7 (slovom
siedmich) kalendárnych dní od stretnutia podľa bodu 3.4, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak. Pri vypracovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje zohľadniť požiadavky objednávateľa
definované najmä v jeho vysvetleniach a podkladoch, ako aj ďalšie upresňujúce a dodatočné
požiadavky objednávateľa a tiež oprávnené požiadavky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ je za
účelom spracovania diela povinný vykonať ohliadku miesta a dostatočne sa oboznámiť z miestom
realizácie, požiadavkami verejného obstarávania a v prípade zrejmého opomenutia uvedených
skutočností nemá nárok na úpravu ceny za dielo.

Čl.4. ODOVZDANIE HOTOVÉHO DIELA
4.1 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie diela objednávateľovi v jeho sídle odovzdávacím
a preberacím protokolom. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne zhotovené dielo:
 v 1 (slovom: jednom) paré v tlačenej (listinnej) forme na formátoch A3 osobne k rukám osoby
uvedenej v čl. I bod 1.2 tejto zmluvy, ktorá jeho odovzdanie písomne potvrdí, ak v odrážke
nižšie tohto bodu nie je ustanovené inak;
 v 5 (slovom: piatich) paré v tlačenej (listinnej) forme na formátoch A3 osobne k rukám osoby
uvedenej v čl. I bode 1.2 tejto zmluvy, ktorá jeho odovzdanie písomne potvrdí, v prípade, ak
ide o dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie,
dokumentáciu pre realizáciu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak;
 v 1 (slovom: jednom) paré v elektronickej forme v otvorenom (editovateľnom) formáte na emailovú adresu osoby uvedenej čl. I bode 1.2 v nadväznosti na čl. IX bod 9.2 bode tejto
zmluvy, ktorá jeho odovzdanie písomne potvrdí.

4.2 Akceptáciou sa rozumie odsúhlasenie vecnej a obsahovej stránky predmetu diela vo forme
akceptačného protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami v sídle objednávateľa (ďalej
len „akceptácia“). Objednávateľ je povinný akceptovať predmet diela do 14 dní od odovzdania
diela, alebo písomne resp. emailom oznámiť zhotoviteľovi námietky a pripomienky voči
odovzdanému predmetu diela, pričom zhotoviteľ je tieto povinný odstrániť v lehote do 7
pracovných dní od doručenia oznámenia námietok a pripomienok zo strany objednávateľa.
V prípade, že zhotoviteľ námietky a pripomienky neodstráni do uvedenej lehoty alebo ich
neodstráni riadne, objednávateľ má právo opätovne oznámiť a špecifikovať zhotoviteľovi
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námietky a pripomienky k predmetu diela a určiť dodatočnú primeranú lehotu (nie však dlhšiu ako
7 dní) na ich odstránenie. Pokiaľ nebudú námietky a pripomienky odstránené ani v dodatočnej
lehote, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny
za každý deň omeškania počnúc 8. dňom od doručenia prvého písomného oznámenia o námietkach
a pripomienkach, prípadne odstúpiť od zmluvy. V prípade, že objednávateľ do 14 dní od
odovzdania projektovej dokumentácie v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy nepredloží písomne
odôvodnené námietky voči predmetu diela, tento sa považuje za akceptovaný. Akceptáciou nie je
dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie zodpovednosti voči zhotoviteľovi v zmysle čl.7 tejto
zmluvy.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne po písomnej výzve
zhotoviteľa zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní
potrebných údajov a ujasnení podkladov, odovzdaní všetkých vyjadrení a stanovísk, ktorých
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
4.4 Zhotoviteľ bude písomne emailom informovať objednávateľa o akejkoľvek skutočnosti, ktorá by
bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mala vplyv na dohodnuté termíny
dokončenia diela a to najneskôr do 3 dní odo dňa, v ktorom sa o takejto skutočnosti dozvedel. Pri
nedodržaní povinnosti podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ nemá právo žiadať predĺženie
termínu zhotovenia diela.
4.5 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných
rokovaniach, ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov.
Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné rokovanie zainteresovaných
zástupcov dotknutých subjektov. Najneskôr 10 dní pred odovzdaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje
vyzvať objednávateľa na písomné schválenie konceptu diela, za účelom posúdenia, či obsahuje
všetky požadované náležitosti a to najmä netechnickej povahy.
4.6 Pokiaľ bude predmetom výkonu diela realizácia autorského dohľadu, má zhotoviteľ povinnosť
zapísať do stavebného denníka s vyznačením času prítomnosti na stavbe a dodržiavanie
technologických postupov od realizátora stavby. Negatívne zistenia a všetky odchýlky oproti
projektovej dokumentácii spolu s návrhom riešenia je povinný zhotoviteľ v rámci autorského
dohľadu okrem zápisu do stavebného denníka oznámiť na e-mailové adresu objednávateľa
uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy, a to okamžite po ich zistení. Zhotoviteľ ako autorský dohľad je
povinný odkontrolovať nadobúdacie doklady investora, ktoré deklarujú kvalitu dodávaných
materiálov na stavbu.
4.7 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní svojej činnosti spolupracovať s objednávateľom, a pokiaľ to
povaha diela vyžaduje stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými
orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný
stavebný úrad alebo právne predpisy.
4.8 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto
zmluvy na tretiu osobu.
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Čl.5. ČAS PLNENIA
5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od jej účinnosti až do vyčerpania limitnej
špecifikovanej, najdlhšie však 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

ceny

5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním
objednávateľovi a jej akceptáciou v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy.

diela

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch, ak vplyvom nepredvídateľných
okolností, ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať
a ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, sa
neuplatní ustanovenie zmluvy, týkajúce sa termínu dodania diela a ustanovenie čl. 6 bod 6.7.

Čl.6. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY
6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v
sadzbe ..,- € (slovom: ... eur) bez DPH za každú začatú osobohodinu zhotovovania diela, v súlade
so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Výška sadzby je určená ako podiel limitnej ceny
a počtu hodín, ktoré zhotoviteľ uviedol vo svojej ponuke vo verejnom obstarávaní, ktoré uzavretiu
tejto zmluvy predchádzalo. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bola stanovená najviac vo výške
25.000,-€ (slovom dvadsaťpäťtisíc eur) bez DPH resp. 30.000,-€ (slovom tridsaťtisíc eur) vrátane
DPH. V prípade, ak rozsah objednávateľom zadaných objednávok nedosiahne taký počet
osobohodín, aby na ich základe vznikol nárok na zaplatenie odmeny rovnajúcej sa limitnej cene,
vznikne zhotoviteľovi nárok na odmenu iba za počet osobohodín, ktoré zodpovedajú zadaným
a riadne zhotoveným a odovzdaným objednávkam. V odmene podľa tohto bodu sú zahrnuté všetky
náklady vynaložené zhotoviteľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
6.2 Zhotoviteľ vystaví za spracovanie diela faktúru–daňový doklad, ktorý budú mať všetky vecné
a formálne náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi
faktúru po Akceptácií diela v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy.
6.3 Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať všetky údaje uvedené v ustanovení § 71, § 74 zákona č. 222/2004 Z. z., alebo
číslo tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi a požadovať
odstránenie nedostatkov. 30– dňová lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Zhotoviteľ je
povinný vystaviť novú faktúru s číslom tejto zmluvy a údajmi uvedenými v ustanovení § 71, §74
zákona č. 222/2004 Z. z. a v bode 2. tohto článku. Dňom doručenia novej opravenej faktúry
objednávateľovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.
6.4 V prípade omeškania s úhradou faktúry za riadne a včasne odovzdané dielo je objednávateľ
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý
deň omeškania.
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6.5 Počas omeškania zhotoviteľa s poskytnutím akéhokoľvek plnenia sa automaticky predlžuje
splatnosť zhotoviteľom vystavenej faktúry, ktorá nebola doposiaľ objednávateľom zaplatená.
6.6 V prípade, že zhotoviteľ nedodá dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú
pokutu z omeškania vo výške 0,5% z dohodnutej ceny podľa 6.1 za každý deň omeškania.
6.7 Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu
škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
6.8 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej zmluvnej strany v
peňažnom ústave uvedenom v čl.I. tejto zmluvy.
6.9 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok
zo zmluvy.
6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nemá nárok na poskytnutie finančného preddavku alebo
zálohovej platby na zhotovenie diela.

Čl.7. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA
7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané podľa ustanovení tejto zmluvy
včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez závad a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou
SR, STN, STN EN, TN, štandardov na obsah a rozsah podľa sadzobníka Unika na príslušný
kalendárny rok v prípadoch, v prípade ak nie je projektový stupeň definovateľný jedným zo
spôsobov aj nie je projektový stup a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude použiteľný na
dohodnutý účel.

7.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou starostlivosťou,
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými
podkladmi objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami
zmluvných strán potvrdenými obidvoma stranami.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle §560 a nasl. Obchodného zákonníka. Vadami
a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe
postavenej podľa projektu zhotoviteľa (pokiaľ bude predmetom objednávky objednávateľa)
a budú spôsobené nesprávnym naprojektovaním. Pri výkone OAD je zhotoviteľ povinný
poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení a oznámiť ich bezodkladne objednávateľovi,
stavebnému dozoru, prípadne technickému dozoru, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením
tejto povinnosti vznikne.
7.4 Záručná doba na zhotovené dielo je zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 24 mesiacov a začína
plynúť odo dňa akceptácie každého diela v zmysle čl. 4.2. Záručná doba sa automaticky predlžuje
o dobu odstraňovania vady diela v záručnej dobe.

Strana 13 z 17

Výzva na predkladanie ponúk

7.5 V prípade, že sa počas záručnej doby diela alebo počas realizácie stavby realizovanej na jej základe
(pokiaľ budú predmetom objednávky objednávateľa) preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela,
prípadne budú zistené iné vady diela ako napr. nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad
s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie na jednotlivé časti diela, ktoré sú
nevyhnutné pre realizáciu a správne fungovanie stavby, chybne uvedené rozmery, počty kusov
jednotlivých prvkov, nesprávne použitá technológia v projektovej dokumentácii a podobne, má
objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho
plnenia v primeranej lehote stanovenej objednávateľom.
7.6

Pokiaľ nebude náhradné plnenie čl. 7 ods. 7.5 dodané v stanovenej primeranej lehote,
objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za projektovú
dokumentáciu za každý deň omeškania počnúc nasledujúcim dňom od uplynutia tejto lehoty,
prípadne odstúpiť od zmluvy. Rovnako má objednávateľ nárok požadovať od zhotoviteľa
náhradné plnenie vždy vtedy, ak projektová dokumentácia kvalitatívne nezodpovedá účelu
a povahe diela na jej základe zhotovovaného. Požiadavka bude uplatňovaná písomnou formou
na adresu sídla zhotoviteľa.

7.7

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že dielo bude mať nedostatky uvedené v čl .7 ods. 7.5,
ktoré budú mať v čase zhotovovania stavby podľa diela na základe tejto zmluvy alebo počas
plynutia záručnej doby tejto stavby vplyv na navýšenie ceny stavby alebo spôsobia potrebu prác,
výkonov alebo dodávok, ktoré neboli uvedené v pôvodnom rozpočte alebo v ich dôsledku
vznikne objednávateľovi iná materiálna alebo finančná škoda, objednávateľ je oprávnený
uplatniť si u zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 100 percent navýšenia
ceny stavby, ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa na jej úhradu. Vo
výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe rozhodnutia objednávateľa. Uplatnením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.

7.8 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, spôsobenú nekvalitným vyhotovením diela (čl.
7 ods. 7.5) v skutočnej výške nákladov, ktoré musel objednávateľ vynaložiť na realizáciu
chýbajúcich častí stavby alebo na nápravu nevhodne zvolených postupov v diele, za účelom
zabezpečenia užívaniaschopnosti stavby, zhotovovanej na základe diela. Zhotoviteľ je povinný
takto vyčíslenú škodu uhradiť objednávateľovi do 30 dní odo dňa doručenia písomného
vyrozumenia objednávateľa o vzniku škody, jej povahy a výške. Uvedené platí aj pre prípad, ak
bude objednávateľovi udelená príslušným orgánom sankcia za konanie, ktoré bolo zapríčinené
nekvalitným, resp. vadným vykonaním diela.
7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použití trval.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných
pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť písomne upozornil
najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a objednávateľ na ich dodržaní trval
alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.
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7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného odkladu
najneskôr však do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť na dlhšej
lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela včas, je
objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Zmluvné
strany sa dohodli, že oprava vád diela treťou osobou nebude považovaná za zásah do autorských
práv zhotoviteľa k dielu – projektovej dokumentácii.

7.11 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti riadne
a včas, s potvrdením zo strany objednávateľa o prevzatí opraveného diela alebo jeho časti
formou preberacieho protokolu.
7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez súhlasu
objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve.
7.13 Zhotoviteľ je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na príprave
a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako súčasť
súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto skutočnosti
podať objednávateľovi vyhlásenie.
7.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie, ktorá vyhovuje dokumentácii
z hľadiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §18, ods.5
zákona č.124/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Čl.8. LICENČNÉ PODMIENKY
8.1
Podpisom tejto zmluvy udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi súhlas na bezodplatné, výhradné
použitie diela v zmysle § 19 ods. 4 autorského zákona (výhradnú licenciu v zmysle § 70 ods. 1
autorského zákona), a to najmä nasledovným spôsobom:
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela
b) spracovanie a adaptáciu diela, čím sa myslí najmä :
1. nasledovné zapracovanie zmien diela podľa potrieb objednávateľa;
2. ďalšie podrobnejšie rozpracovanie diela do detailnejšej podoby pre účely vyhotovenia
konkrétneho súvisiaceho projektu;
3. spracovanie čo aj časti diela do iného diela; všetko za podmienky, že tým nedôjde
k hanlivému nakladaniu s dielom.
c) zaradenie diela do súborného diela, najmä pre potreby rôznych sumarizačných,
propagačných publikácií o meste Žilina a pod.
d) verejné vystavenie diela, najmä v sídle ako aj na webovom sídle objednávateľa.
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8.2 Vzhľadom k tomu, že zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výslovný súhlas so spôsobom využitia
diela podľa bodu 8.1 písmeno b) tejto zmluvy, zhotoviteľ je plne uzrozumený s tým, že vyššie
uvedenou adaptáciou, rozpracovaním či spracovaním diela nedochádza k nedovoleným zmenám
či nedovoleným zásahom do diela..
8.3 Zhotoviteľ ako autor diela udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licencie súhlas na
postúpenie licencie tretej osobe, ako aj na udelenie sublicencie v rozsahu udelenej licencie alebo
jej časti. Zhotoviteľ nevyžaduje, aby ho objednávateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informoval.
8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že autorská korektúra diela (pri jeho spracovaní
v ďalších stupňoch) zo strany zhotoviteľa sa nebude vykonávať. Zhotoviteľ diela - projektovej
dokumentácie výslovne súhlasí s tým, aby autorský dozor nad súladom stavby s jeho projektovou
dokumentáciou vykonával niekto iný, t.j. tretia osoba.
8.5 Licencia sa udeľuje na dobu 70 rokov, v neobmedzenom rozsahu.

Čl.9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Zmeny vo východiskových podkladoch alebo nové požiadavky objednávateľa ktoré vzniknú po
Akceptácií diela objednávateľom v zmysle bodu 4.2 tejto zmluvy budú riešené formou písomného
dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obsiahnutá aj zodpovedajúca zmena lehoty dodávky
a cena prác.
9.2 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými
stranami doručované osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy
alebo emailom. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich
prevzatia druhou zmluvnou stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy,
ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola
uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej
strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné
potvrdenie príjemcu. Písomnosť odoslaná emailom sa považuje za doručenú v deň, kedy bol
email odoslaný. Kontaktné adresy pre doručovanie a odosielanie emailov sú za objednávateľa:
rudolf.chodelka@zilina.sk a za zhotoviteľa: ........................... . E-mailová adresa uvedená v Čl.
1 tejto Zmluvy na strane objednávateľa je záväznou adresou pre doručovanie elektronickej pošty
s tým, že zhotoviteľ je povinný zasielať elektronickú korešpondenciu na vedomie aj na
elektronickú adresu: lucia.stredanska@zilina.sk.
Rozhodujúci pri určení času doručenia je výpis o odoslaní emailu. Akúkoľvek zmenu v údajoch
uvedených v Čl. 1 tejto Zmluvy sú zmluvné strany povinné bezodkladne si oznámiť.

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
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9.4 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

založený

9.5. Táto zmluva zanikne:
 uplynutím času, na ktorý je uzatvorená
 vyčerpaním limitnej ceny
 dohodou zmluvných strán
 odstúpením od zmluvy
9.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v tejto zmluve.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, že zhotoviteľ poruší ktorékoľvek
ustanovenie tejto zmluvy a k náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy objednávateľa
na odstránenie závadného stavu.
9.7. Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný objednávateľom
inak, vykoná nasledovné kroky:
- okamžite zastaví práce,
- odovzdá objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy
9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria K1
Príloha č. 2 – Kritérium kvality K2 a pravidlá uplatnenia hodnotiacich kritérií
9.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
9.10 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a
štyri pre objednávateľa.

V Žiline dňa

....................................
Zhotoviteľ :

V Žiline dňa

.........................................
Objednávateľ :
Ing. arch. Rudolf Chodelka
Riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Príloha č.1
Návrh na plnenie kritéria K1
Príloha č.2
Kritérium kvality K2 a pravidlá uplatnenia hodnotiacich kritérií
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