
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Zmluva o dielo č..?!.1.1.!.?~ .

uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:

Zastúpený vo
veciach zmluvných:
Zastúpený vo
veciach technických:
IČO:
IČ DPH:
Obchodný register:

Bankové spojenie:

Telefón:
Fax:
E-mail:

1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený vo veciach zmluvných:
Zastúpený vo veciach technických:
IČO:
IČDPH:
Obchodný register:

Bankové spojenie:

Telefón:
Fax:
E-mail:

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Ing. Pastorek Vladimír, predseda predstavenstva
Ing. Handzušová Jolana, člen predstavenstva

Ing. Ďuroška Peter, investičný riaditel'
36485250
SK 202 002 0706
Okresný súd Prešov, oddiel: Sa,
vložka číslo: 10263/P
Dexia banka Slovensko, a.s.
č.ú.: 4232479055/5600
052/7873112,7873115
052 17729566
sekretariat@pvsas.sk

(ďalej len .oblednávateí")

AD Consult, a.s.
Hradská 80, 821 07 Bratislava
Ing. Juraj Námer, predseda predstavenstva
Ing. Daniel Sztruhár, člen predstavenstva
35859237
SK2021724342
Okresný súd Bratislava l.,
Odd.: Sa, vložka Č. 3140/B
Tatra banka a.s., Bratislava
č.ú.2623731255/1100
+421 243636154
+421 243636155
namer@adconsult.sk, sztruhar@adconsult.sk

(ďalej len .zhotovltel")
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Podtatranskávodárenská spoločnosť, a. s.
Hraničná662/17,05889 Poprad

Čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto
zmluve, podmienok verejného obstarávania a objednávatel'ovi odovzdá súťažné
podklady pre zadávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác pre stavbu
"SO 42 Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves" (ďalej len " dielo"
alebo "projekt"). Objednávatel' sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád
a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

2.2 Predmet plnenia je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu zmluvy
objednávatel'ovi. Odovzdaním diela sa rozumie osobné zápisničné prevzatie diela
zodpovedným pracovníkom objednávatel'a, ktorý svojím podpisom potvrdí jej vecnosť
a kompietnosť. Protokol o odovzdaní a prevzatí prác bude tvoriť prílohu zaslanej faktúry
za poskytnuté služby.

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy

3.1 Predmetu zmluvy bude vypracovaný v zmysle požiadaviek MŽP SR - odbor
implementácie projektov. Predmet zmluvy bude spracovaný pre projekt "SO 42
Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves" v zmysle a rozsahu poskytnutej
projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie "SO 42 dobudovanie a intenzifikácia
ČOV Spišská Nová Ves" vrátane rozpočtu. Súťažné podklady na práce budú
vypracované pre zmluvné vzťahy podl'a obchodného zákonníka. Súťažné podklady
budú obsahovať požiadavky na akosť a technické vlastnosti stavby vrátane jednotných
podkladov na spracovanie ponukovej ceny, kvalitatívne a kvantitatívne parametre
v potrebných podrobnostiach.

Skladba súťažných podkladov bude nasledovná:
Zväzok 1. Pokyny pre záujemcov/uchádzačov
Zväzok 2. Návrh zmluvy o dielo
Zväzok 3. Projektová dokumentácia
Zväzok 4. Výkaz výmer

3.2 Súťažné podklady na práce budú vypracované v 10 vyhotoveniach + 3 vyhotovenia
v digitálnej forme. Každé navyše paré zabezpečí Zhotovitel' na požiadanie
Objednávatel'a, pričom reprografické náklady budú uhradené Zhotovitel'ovi na základe
skutočných dokladovaných nákladov.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

4.1 Zhotovitel' je povinný do 5 dní odo dňa platnosti tejto zmluvy zvolať koordinačné
rokovanie za účelom zabezpečenia úplnosti podkladov pre spracovanie diela zo strany
objednávatel'a.

4.2 Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy v termíne
do 8 týždňov od podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

4.2.1 Zhotovitel' je povinný predložiť 5 dní pred termínom dodania diela koncept
dokumentácie k jej odsúhlaseniu.

4.3 Miestom plnenia je sídlo objednávatel'a,. Hraničná 662/17,05889 Poprad
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Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Čl. 5 Cena diela

5.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisova považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH,
poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania diela.

5.2 Cena diela za vypracovanie dokumentácie podl'a čl.3 :

Súťažné podklady
DPH 20%

28 200,00 EUR
5640,00 EUR

Cena diela s DPH 33 840,00 EUR

5.3. Výška DPH bude fakturovaná podl'a platných právnych predpisov aktuálnych v čase
odovzdania diela.

5.4 Objednávatel' neposkytne zhotovitel'ovi žiadny preddavok.
5.5 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotovitel'a spojené so splnením

záväzkov podl'a zmluvy o dielo vrátane nákladov na dopracovanie projektovej
dokumentácie, výkazu výmer a dopravných nákladov ako aj v zabezpečení technickej
asistencie pri zodpovedaní otázok uchádzačov predmetných súťaží.

5.6 Ak zhotovitel' vykoná práce chybne nebudú mu uhradené.
5.7 Za naviac práce s právom zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudú považovať také

práce a výkony, ktoré zhotovitel' pri spracovaní svojej ponuky mal z pohl'adu svojej
odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto
práce a výkony je zhotovitel' povinný vykonávať ako súčasť plnenia podl'a zmluvy
o dielo na vlastné náklady.

5.8 Každý dodatok k zmluve, na vopred odsúhlasené naviac práce objednávatel'om, je
zhotovitel' povinný oceniť individuálnou kalkuláciou ekonomicky oprávnených nákladov.

Čl. 6 Spôsob vypracovania diela

6.1 Predmet zmluvy bude vypracovaný a dodaný v požadovanom počte vyhotovení, ktoré
zhotovitel' odovzdá objednávatel'ovi v rámci dohodnutej ceny, a to podl'a čl. 3.

6.2 Pri spracovaní predmetu zmluvy je zhotovitel' povinný dodržiavať schválený
harmonogram pracovných rokovaní, podmienky, ktoré sa zaviazal zmluvne plniť,
všeobecne záväzné predpisy, technické normy, platné oborové normy a dohody podl'a
tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávatel'a a písomnými
dohodami zmluvných strán.

6.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po
uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy,
alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t. j. zmluvné strany posúdia dopad na
cenu a termín plnenia.

6.4 Zhotovitel' je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečie v čase
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

'6.5 Zhotovitel' zodpovedá objednávatel'ovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podl'a tejto
zmluvy a za porušenie alebo zanedbanie povinnosti svojich poddodávatel'ov pri
realizácii časti diela.

6.6 Objednávatel' sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní
doplňujúcich údajov, v spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie nemá vplyv na termín
odovzdania diela uvedený v čl. 4 tejto zmluvy.

6.7 Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá zhotovitel'.
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Podtatranskávodárenská spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

6.8 Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza na objednávatel'a dňom podpísania zápisu
o odovzdaní a prevzatí diela.

6.9 Zhotovitel' je povinný oznámiť pred začatím prác údaje a referencie svojho prípadného
subdodávatel'a prác a predložiť na predbežné schválenie všetky zmluvy (objednávka)
uzatvorené na plnenie predmetu tejto zmluvy so subdodávatel'mi. Objednávatel' si
vyhradzuje vodôvodnených prípadoch právo zákazu zadania prác konkrétnemu
subdodávatel'ovi. Nerešpektovanie tohto zákazu, respektíve neinformovanie
o subdodávatel'ovi, je podstatným porušením tejto zmluvy.

Čl. 7 Platobné podmienky

7.1 Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotovitel'om po splnení
predmetu zmluvy spôsobom podl'a čl. 2 bod 2.3 tejto zmluvy. Faktúra bude splatná do
30 dní od jej doručenia objednávatel'ovi a musí splňat' všetky náležitosti
stanovené zákonom Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.

7.2 Právo fakturácie (čiastkovej) vzniká zhotovitel'ovi odovzdaním a prevzatím diela (jeho
ucelenej časti) objednávatel'om.

7.3 Výška fakturácie predmetu diela:
• Po odovzdaní predmetu zmluvy 100 %

7.4 Prijatím faktúry sa vylučujú ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky zhotovitel'a.

Čl. 8 Zodpovednosť za vady, záruka

8.1 Objednávatel' neprevezme dielo, ktoré má vady. Za vady zistené po odovzdaní
predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

8.2 Pre prípad oprávnenej vady dojednajú zmluvné strany právo objednávatel'a požadovať
a povinnosť zhotovitel'a poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného
dojednania nie je vylúčená. Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel'om, a to malú
vadu (malou vadou sa rozumejú drobné pisárske a počtárske chyby) do 7 dní a vel'kú
vadu do 20 dní od reklamácie, ak nebolo dohodnuté inak.

8.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel' povinný
uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.

Čl. 9 Úroky z omeškania

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotovitel' bude v omeškaní s plnením predmetu
zmluvy, môže si objednávatel' uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z celkovej
ceny diela za každý deň omeškania. Úroky z omeškania je objednávatel' oprávnený
jednostranne započítať do ceny diela.

9.2 Ak je objednávatel' v omeškaní s platením ceny za dielo, môže si u neho zhotovitel'
uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 10 Zmena záväzku, odstúpenie od zmluvy

10.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí
zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo
vzniknú nové požiadavky objednávatel'a.

10.2 Podstatné porušenie zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy
odstúpiť postupom podl'a § 345 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

10.3 Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy označujú, ak:
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Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17,05889 Poprad

10.3.1 Objednávatel' neposkytnutím dohodnutého spolupôsobenia ani v dodatočnej
primeranej lehote zmarí zhotovitel'ovi možnosť vykonania diela.

10.3.2 Zhotovitel' poruší povinnosť uvedenú v čl. 6 bod 6.6 tejto zmluvy.
10.3.3 Zhotovitel' bude meškať s realizáciou diela o viac ako 20 pracovných dní od

dohodnutého termínu ukončenia diela.
10.3.4 Zhotovitel' bude vykonávať dielo vadné, v rozpore s dohodnutými alebo

určenými podmienkami.
10.3.5 Zhotovitel' nezapracuje v priebehu zhotovenia diela vzniknuté zmeny, ktoré je

povinný dať do dodatku.
10.4 Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

Čl. 11Všeobecné a záverečné ustanovenia

11.1 Objednávatel' je oprávnený použiť dielo iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho
iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené
výslovným súhlasom zhotovitel'a. Pokial' použije objednávatel' predmet tejto zmluvy
na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy bez súhlasu zhotovitel'a, má zhotovitel'
právo, aby mu objednávatel' odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho využitia
mal.

11.2 Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú.
Pod vyššou mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať
alebo ak ich aj zmluvné strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu,
ak tieto plne alebo čiastočne bránili plneniu podmienok tejto zmluvy. Príkladmi vyššej
moci sú prírodné katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny,
zásahy štátu alebo zásahy vojenských orgánov. Uvedený výpočet prípadov vyššej
moci nie je úplný ani uzavretý.

11.3 V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predlžená o dobu
trvania stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať
dlhšie ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia
tejto zmluvy alebo jej zrušení.

11.4 Ak nastane prípad vyššej moci, budú sa zmluvné strany navzájom bezodkladne
o tejto udalosti informovať písomným oznámením.

11.5 Prípadné spory súvisiace s touto zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné
strany pokúsia riešiť mimo súdnou cestou. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží
sa spor na rozhodnutie miestne príslušnému súdu podl'a sídla odporcu.

11.6 Ak dôjde ku zmene podstatných okolností, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy a zmluva
neobsahuje ustanovenia o spôsobe riešenia zmenenej situácie, sú obe strany
povinné pristúpiť k rokovaniam o prispôsobení zmluvy novým podmienkam.

11.7 Všetka náležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami
touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.

11.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.9 Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomných dodatkov
odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
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Podtatranskávodárenská spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

11.10 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ
a dve zhotovitel' a jedno vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného
obstarávania.

11.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia,
a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s jej obsahom podpisujú.

Za objednávatel'a: Za zhotovitel'a:

V Poprade dňa .1.:~J~(1. V Bratislave, dňa 7.2.2011

predseda redstavenstva

Ing. Handf~~vf lana
člen predstavenst a

Ing. Daniel ztruhár
člen predstavenstva

Iu(J(auans~á voda;ens~.aspoIO(IlG~t, a.~.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

.čo. 36485250. IC DPH: 5K2020020706
-22-

AD ConsuIt, a.s.
HrQdIkO 80

821 fI1 BRATtStAVA
to: 3&'" 237e IJItt _'72012

(S)
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