ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v Čl. I. tejto zmluvy.

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ :

Meno: Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Adresa: Krušovská ul. 291, 955 01 Topoľčany
Zastúpený: PhDr. Blaženou Šmotlákovou, riaditeľkou
IČO: 36102601
DIČ: 2021450596
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000311732/8180
E-mail: office@tribecskemuzeum.sk
/nie je platcom DPH/
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Meno: ARCHJANČEK&spol. s.r.o.
Adresa: Lavičkova 6/2972, 911 08 Trenčín
Zastúpený: Ing. arch. Mirko Janček
IČO: 46358153
DIČ: 2023337580
Zaregistrovaný: Okresný súd Trenčín
Oddiel: Sro Vložka číslo: 25077/R
Bankové spojenie: OTP, a.s., Slovensko
Číslo účtu: 13401479/5200
E-mail: arch.jancek@gmail.com
/nie je platcom DPH/
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II
Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –
výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej
víťazom sa stal zhotoviteľ.
1

Čl. III
Predmet plnenia
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje a odovzdá v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve projektovú dokumentáciu stavby s názvom:
„Inštalácia nového vykurovacieho systému v suteréne budovy múzea“.
3.2. Miesto realizácie diela: Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Krušovská ul. 291, 955 01
Topoľčany.
3.3. Rozsah a obsah projektovej dokumentácie:
3.3.1 Projektová dokumentácia spracovaná v rozsahu realizačného projektu musí riešiť
nasledujúci rozsah požiadaviek v grafickej a textovej časti:
a/ stavebná časť – návrh a projekt vykurovacieho systému suterénu budovy múzea
s ohľadom na:
špecifické využívanie predmetných priestorov (depozitáre pre zbierkové predmety)
akceptáciu požadovaných bezpečnostných opatrení súvisiacich s ochranou múzejného
zbierkového fondu,
- napojenie na existujúci vykurovací systém ústredného kúrenia.
b/ položkovitý rozpočet a položkovitý výkaz výmer
3.3.2 Výkon autorského dozoru počas realizácie prác v minimálnom rozsahu:
- účasť na odovzdaní staveniska dodávateľovi stavby
- dohľad nad dodržaním projektu,
- poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácie,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby,
- informovanie investora o zisteniach týkajúcich sa nedodržania projektu, príslušných
právnych predpisov a technických noriem.
3.4. Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými
podkladmi a požiadavkami objednávateľa, vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a
organizácií.
3.5. Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.6. Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie
požadovaných prác.
Čl. IV
Čas plnenia
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy začne vykonávať deň nasledujúci po dni
nadobudnutia účinnosti podpísanej zmluvy a ukončí najneskoršie do termínu, ktorý je
uvedený v bodoch 4.2.1 až 4.2.2.
4.2 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa Čl. III. sú nasledovné :
4.2.1 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.3.1 – do 10 dní po nadobudnutí účinnosti
tejto zmluvy
4.2.2 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.3.2 – počas realizácie stavby
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4.3. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním diela v rozsahu bodu 3.3.1
a jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi, ukončením výkonu autorského dozoru
v rozsahu bodu 3.3.2.
4.4. Odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie
objednávateľovi na jeho adresu v 6 vyhotoveniach v písomnej podobe a 1 x CD nosič.
4.5. Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.
4.6. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v
omeškaní.
4.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
Čl. V
Cena
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. III tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov ako pevná cena.
5.2. Dohodnutá cena je stanovená v čase podpisu tejto zmluvy a je nemenná.
5.3. Cena predmetu plnenia:
- v rozsahu bodu 3.3.1: 900,- €
- v rozsahu bodu 3.3.2 :
80,- €
Cena spolu:
980,- €
Cena spolu slovom: deväťstoosemdesiat eur.
5.4. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané práce na rozpracovanom
projekte vo vzájomne dohodnutej výške.
Čl. VI
Platobné podmienky
6.1. Cenu za zhotovenie projektu uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu faktúry,
ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po odovzdaní diela podľa bodu 4.1. až 4.4
tejto zmluvy a po skončení autorského dozoru stavby.
6.2. Faktúra bude obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo
zmluvy, číslo faktúry, číslo účtu, na ktorý sa má poukázať fakturovaná suma a označenie
peňažného ústavu, fakturovanú sumu, označenie diela, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej
osoby.
6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.
6.4. Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je do 30 dní.
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Čl. VII
Ostatné dojednania
7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas prác na predmete obstarávania poskytne
zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov,
spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete
obstarávania.
7.2. Vlastníkom zhotoveného projektu je po prevzatí objednávateľ.
7.3. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, oprávnené požiadavky
objednávateľa a podmienky tejto zmluvy.
7.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu Čl. III tejto zmluvy.
Čl. VIII
Záručná doba - zodpovednosť za vady
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a zodpovedá
za kvalitu projektu do doby najbližšej rekonštrukcie.
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nenáležitých podkladov
prevzatých od objednávateľa.
8.4. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu objednávateľovi.
8.5. Zhotoviteľ' sa zaväzuje odstrániť bezodplatne prípadné vady projektu bez zbytočného
odkladu po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa.
Čl. IX
Zmluvné pokuty
9.1. Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v Čl. III tejto zmluvy v termíne podľa
bodu 4.1. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny predmetu zmluvy za každý začatý
deň omeškania.
9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na zmluvnú
pokutu vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny predmetu zmluvy za každý začatý deň
omeškania.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a s ním súvisiacich právnych predpisov.
10.2. Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
10.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jedno si ponechá zhotoviteľ a tri
objednávateľ.
10.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby ukončenia autorského dozoru, najdlhšie do
doby ukončenia a odovzdania stavby.
10.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými
objednávateľom.
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10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Topoľčanoch 30. 07. 2013

––––––––––––––––––––––––––
za objednávateľa
PhDr. Blažena Šmotláková
Tribečské múzeum v Topoľčanoch
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––––––––––––––––––––––––––
za zhotoviteľa
Ing. arch. Mirko Janček
ARCHJANČEK&SPOL. s.r.o.

