Zmluva o dielo
uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok 1 – Zmluvné strany
Objednávateľ :

Združenie obcí Šúr
Igram 217,
900 84 Igram
IČO: 42128196
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefon : 0902225469
e-mail : starosta@igram.sk, starosta@kaplna.sk, starosta@cataj.sk

Zhotoviteľ:

Ing. Michalec Jozef
Geodetická kancelária
Dobrovského 4
81108 Bratislava
IČO: 13980513
DIČ: 1025263360
Bankové spojenie: SLSP a.s Bratislava
IBAN: SK98 0900 0000 0051 7004 7605
tel.: 0903402056
e-mail: jmgeod@gmail.com
Článok 2 – Predmet zmluvy

Názov predmetu zákazky :
Geodetické zameranie uličných pásov pre projekt kanalizácie pre obce : Igram, Kaplna, Čataj
Opis a rozsah predmetu zákazky :
1./ Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov s grafickým stavom katastrálnej mapy registra
C-KN a E-KN a zákresov jestvujúcich inžinierskych sietí verejných správcov.
Výstupný formát bude dodaný 3 x paré tlačová forma, opečiatkovaný a podpísaný osobou
s oprávnením na vykonávanie geodetických a kartografických prác a 3 x CD ( DWG , DXF, DGN ) +
zoznam súradníc meraných bodov v xls alebo xlsx formáte + kompletný elaborát vo formáte PDF
vrátane originálov vyjadrení správcov inžinierskych sietí, ktoré budú vo vektorovej forme zapracované
do grafického podkladu vo formátoch (DWG, DXF, DGN)
Dodacie podmienky :
- Účelové digitálna mapa v mierke 1:500
- Zoznamy súradníc a výšok
- Technická správa
- STN 013410 a STN 013411
V cene je zahrnuté :
- Pripojenie do platného súradnicového systému( S-JTSK ) a výškového systému ( BPV )
- Dočasná stabilizácia bodov meračskej siete
- Poplatky účtovaní správcami inžinierskych sietí
Článok 3 – Cena za predmet zmluvy , možnosť úpravy ceny
Polohopisné a výškopisné zameranie uličných pásov ( v zmysle zadanej grafickej špecifikácie ),
ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
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-

Obec Igram – intravilán
Obec Igram – extravilán
Obec Igram zákres IS

m.j. km j.c. 730 Eur
m.j. km j.c. 320 Eur
m.j. ks j.c. 100 Eur

-

Obec Kaplna – intravilán m.j. km j.c. 730 Eur počet m.j. 3,28
Obec Kaplna – extravilán m.j. km j.c. 320 Eur počet m.j. 2,00
Obec Kaplna zákres IS m.j. ks j.c. 100 Eur počet m.j. 4

-

Obec Čataj
Obec Čataj
Obec Čataj

– intravilán m.j. km j.c. 730 Eur
– extravilán m.j. km j.c. 320 Eur
zákres IS m.j. ks j.c. 100 Eur

počet m.j. 2,40 cena 1752,00 Eur
počet m.j. 1,17 cena 374,40 Eur
počet m.j. 4
cena 400,00 Eur
cena 2394,40 Eur
cena 640,00 Eur
cena 400,00 Eur

počet m.j. 5,58 cena 4073,40 Eur
počet m.j. 0,60 cena 192,00 Eur
počet m.j. 4
cena 400,00 Eur

Celková cena geodetických prác je 10626,20 Eur
V prípade iného rozsahu prác ( nové prepojovacie úseky , vetva v ČS a pod. bude fakturovaná suma
prepočítaná podľa skutočne odmeraných počtu merných jednotiek.
Článok 4 – Spôsob zhotovenia a dodacie podmienky
čl.4.1
Zmluvné strany a základné dohodnuté obchodné podmienky
podľa prvej strany tejto zmluvy
čl.4.2
Vzájomné povinnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa zhotoví a objednávateľovi odovzdá.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie .
Zhotoviteľ je povinný byť počas spracovania a záruky poistený minimálne na čiastku 30 000 EUR
Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o priebehu prác a pre komunikáciu využívať určený emailový kontakt na koordinujúcu osobu objednávateľa.
Pri zhotovovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a
technické normy (ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak), dojednania tejto zmluvy, bude sa riadiť
východzím zadaním objednávateľa odovzdaným ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami
zmluvných strán na úrovni oprávnených zástupcov a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov
a organizácií.
Ak dohody uzatvorené v priebehu prác budú mať vplyv na cenu diela a termín plnenia, zmluvné
strany sa môžu dohodnúť na úprave ceny a termínu dodatkom k tejto zmluve vzhľadom na zmenu
obsahu a rozsahu predmetu plnenia písomnou formou dodatku k tejto zmluve.
Zhotoviteľ je povinný každých 14 dní od podpísania zmluvy, mailom zaslať objednávateľovi
rozpracovanú dokumentáciu vo formáte DWG, DGN, PDF, prípadne zoznam súradníc meraných
bodov s ich kódmi, ktorá bude mať názov podľa dátumu zaslania napr. 17_04_2021.DWG
a 17_04_2021.DGN a 17_04_2021.PDF, 17_04_2021.xls plus vo formáte PDF zašle dokument
v ktorom uvedie zoznam oslovených verejných správcov inžinierskych sietí s uvedením, dátumu kedy
bolo požiadané o vyjadrenie a dátumu kedy bolo vyjadrenie správcom verejnej inžinierskej siete
zhotoviteľovi poskytnuté ak bolo. V prípade, že vyjadrenie správcu ešte poskytnuté nebolo kolonka
ostane prázdna. Pri grafickom zobrazení priebehu inžinierskej siete vo vektorovej forme do
grafického podkladu je potrebné zapracovať aj ochranné pásmo inžinierskej siete a vyznačiť jeho
rozsah ak takéto ochranné pásmo inžinierska sieť správcom stanovené má.
Objednávateľ je oprávnený použiť odovzdané dielo na akékoľvek využitie.
Opečiatkovaná dokumentácia odborne spôsobilou alebo oprávnenou osobou bude odovzdaná
v papierovej forme v dohodnutom počte paré uvedenom v predmere zmluvy a v digitálnej forme v
*.dwg (min. verzia 2004), *.dgn (verzia V7).
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Článok 5 – Odovzdanie predmetu zmluvy
Predmet zákazky bude odovzdaný obstarávateľovi v termíne do 60 dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy o dielo .
Článok 6
- Cena diela a platobné podmienky a fakturácia
Cena a základné dohodnuté obchodné podmienky platia podľa prvej strany tejto zmluvy.
Cena je stanovená ako pevná a nemenná cena, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa
na jeho plnenie, vrátane nákladov na reprografiu pre dohodnutý počet tlačených a elektronických
vyhotovení.
K zmene ceny diela môže dôjsť dohodou zmluvných strán iba dodatkom k tejto zmluve v prípade:
Zmeny rozsahu a obsahu predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy zo strany objednávateľa
o viac ako 15%.
V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu objednávateľa od tejto zmluvy, zhotoviteľ bude
fakturovať práce, ktoré boli vykonané ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške
zmluvnými stranami odsúhlaseného vykonaného rozsahu diela podielom z dohodnutej ceny. Pokiaľ
je potrebné odsúhlasenie vyššieho objednávateľa alebo investora objednávateľa, prihliada sa naň
ako súhlas objednávateľa.
Úhrada za vypracovanie predmetu zákazky bude vykonaná na základe doručenej faktúry do 15 od
doručenia faktúry objednávateľovi.
Článok 7 Zmluvné pokuty a penále
V prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu odovzdania predmetu zmluvy môže
objednávateľ požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny z celkovej dohodnutej čiastky za
každý začatý deň omeškania.
Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa jednorázovo zmluvnú pokutu vzájomným zápočtom.
V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z dlžnej čiastky za každý začatý týždeň omeškania.
Článok 8 Zodpovednosť za vady a záruky
Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní predmetu plnenia s odbornou starostlivosťou.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v dobe jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá len vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinnosti alebo obsahovo nie sú totožné v plnom rozsahu s touto zmluvou.
Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je
vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu zmluvy odstrániť bez zbytočného odkladu
po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, na čo mu objednávateľ poskytne primeraný
čas.
Prípadnú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po
zistení vady v písomnej forme.
Záručná doba je 60 mesiacov od prevzatia diela objednávateľom.
Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela napríklad z dôvodu zmien noriem,
všeobecne záväzných predpisov, vyhlášok, zákonov, stanovísk orgánov štátnej správy, samosprávy,
správcov sietí a podobne.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo § 344
a nasledovné Obchodného zákonníka, ak zhotoviteľ je v omeškaní viac ako 30 dní, alebo ak uplynie
dodatočne určený termín plnenia.
Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak si objednávateľ neplní zmluvné povinnosti a tým
zhotoviteľovi znemožňuje riadne zhotovenie predmetu zmluvy.
Článok 9 Všeobecné dojednania
Zmluva vzniká prejavením súhlasu zmluvných strán s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný,
riadne potvrdený a podpísaný štatutárnym zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom doručenia potvrdenej podpísanej zmluvy zhotoviteľom objednávateľovi.
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Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických
informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej, alebo ktoré sa im stali známymi v súvislosti
s plnením tejto zmluvy a tieto informácie nepoužijú pre iné účely než je plnenie tejto zmluvy. Zmluvné
strany sú povinné zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o obsahu tejto zmluvy a o všetkých
skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, pričom objednávateľ aj zhotoviteľ
musia zabezpečiť, aby túto povinnosť zachovávali aj jeho zamestnanci a iné osoby podieľajúce sa na
plnení tejto zmluvy na základe dohody so zhotoviteľom alebo s jeho vedomím.
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré
budú platné po riadnom potvrdení a podpísaní oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu touto zmluvou neupravené sa riadia právnym
poriadkom SR, Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.
Táto zmluva má 4 strany a je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá
zmluvná strana.

Za objednávateľa: Dňa 03.03.2021

Za Zhotoviteľa: Dňa 03.03.2021

Združenie obcí Šúr
Igram 217
900 84 Igram

Ing. Jozef Michalec

____________________
pečiatka a podpis

______________________
pečiatka a podpis
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