ZMLUVA O DIELO č. 18/03/2019/SCKSK
Spracovanie komplexnej realizačnej projektovej dokumentácie a návrhu vhodnej
objektovej ochrany a technickej správy
v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“ alebo „zákon“)
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)

Čl. l
Zmluvné strany
Objednávateľ:
názov:
sídlo:
korešpondenčná adresa:
štatutárny orgán:
osoby zodpovedné
za prevzatie diela:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
Ing. Jozef Rauch, riaditeľ

Ing. Terézia Bindzárová, referent hospodárskej správy
Ing. Radoslav Malejčík, vedúci oddelenia IT
IČO:
35 555 777
DIČ:
202 177 2544
IČ DPH:
SK2021772544
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:
príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym
krajom
spojenie:
tel.: 055/78 60 013
email: sekretariat@scksk.sk
web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
názov:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
právna forma:
spojenie:

JEGON s.r.o.
Š. Kukuru č. 12, 071 01 Michalovce
Ing. Jozef Gonos, konateľ
36 200 336
2020040220
SK2020040220
Tatra banka a.s., pobočka Michalovce
SK59 1100 0000 0026 2674 6153
Spoločnosť zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I,
odd. Sro, vložka č. 11823/V
tel.: +421 56 643 34 57 ; 0905 603 571
e-mail: gonos@jegon.sk; jozef.gonos@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)
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Čl. II
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „Spracovanie
komplexnej realizačnej projektovej dokumentácie a návrhu vhodnej objektovej ochrany
a technickej správy. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona NR SR
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej
víťazom sa stal zhotoviteľ. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa.

Čl. III
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa projektovú
dokumentáciu pre „Integrovaný bezpečnostný systém (IBS)“ pre oblasti Správy ciest
Košického samosprávneho kraja. Oblasti objednávateľa: Košice – okolie, Rožňava, Spišská
Nová Ves, Trebišov a príslušné cestmajsterstvá (ďalej len „dielo“), v rozsahu a zložení
podľa požiadavky objednávateľa, zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi a záväzok
objednávateľa za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu podľa článku V. zmluvy.
2. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ spracoval komplexnú realizačnú projektovú
dokumentáciu, návrh objektovej ochrany, technickú správu, vrátane oceneného
a neoceneného výkazu výmer.
3. Súčasťou projektovej dokumentácie bude:
a) vyhotovenie dokumentácie súčasného stavu v mierke 1:100. (Všetky pôdorysy a
pohľady, potrebné rezy, situačný nákres charakterizujúci polohu)
b) zabezpečenie vstupných podkladov:
- obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby,
- objasnenie základných cieľov s verejným obstarávateľom,
- prieskum alebo iný posudok potrebný pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
c) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby
- uzavretie zmlúv na vypracovanie projektu,
- vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii integrovaného bezpečnostného
systému (IBS) v skladbe
- SO 01 – Projekt súčasného stavu
- SO 02 - CCTV – Kamerový systém a verejné osvetlenie
- SO 03 - EPS - Elektronická signalizácia požiaru
- SO 04 - EZS - Elektronický zabezpečovací systém
- SO 05 - SKV - systém kontroly vstupu
- koordinácia projektu manažérom,
- prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere s príslušnými orgánmi
- vizualizácie.
- Súťažné rozpočty (výkaz výmer) v editovateľnej elektronickej forme vo formáte doc,
xls alebo inom kompatibilnom formáte.
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d) spolupráca pri tvorbe harmonogramu prác za účelom efektívnej koordinácie prác
a dodávok.
e) Predmet zákazky bude dodaný v slovenskom jazyku v tlačovej forme
v 7 vyhotoveniach. Zároveň bude predmet zákazky dodaný v elektronickej forme na
neprepisovateľnom médiu, pričom bude obsahovať kompletnú projektovú dokumentáciu vo
formáte *.pdf, a vo formáte *.dwg.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy
v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, dielo vykonať vo
vlastnom mene, na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami
stanovenými verejnou súťažou.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním
stavebných objektov podľa diela zhotoveného podľa tejto zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ
zaväzuje zúčastňovať rokovaní na výzvu objednávateľa s vybraným uchádzačom na
realizovanie stavebných prác. Náklady zhotoviteľa spojené s účasťou na týchto rokovaniach
a náklady na vykonanie prípadných zmien diela, na žiadosť vybraného uchádzača, ktorý
bude vykonávať realizáciu stavby, sú zahrnuté v cene diela v zmysle článku V. tejto zmluvy.
Čl. IV
Lehota plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať zhotovené dielo najneskôr do 60 kalendárnych dní od
účinnosti tejto zmluvy.
2. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí
diela“.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením
záväzku.
Čl. V
Cena
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená na základe cenovej
ponuky poskytovateľa zo dňa 14.2.2019 uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako
úspešného uchádzača verejnej súťaže špecifikovanej v preambule tejto zmluvy. Cena za
zhotovenie diela je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky:
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Názov diela
Spracovanie
komplexnej
realizačnej
projektovej
dokumentácie
a návrhu vhodnej
objektovej ochrany
a technickej správy

Predpokladané
množstvo

Celková cena
bez DPH v €

komplet

47 040,00

20%
DPH

9 408,00

Celková cena
s DPH v €

56 448,00

3. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase
fakturácie.
Čl. VI
Platobné podmienky
1. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že predmet diela bude zhotovený podľa platných
technických predpisov a STN a tejto zmluvy a nebude mať žiadne nedostatky, ktoré
by bránili jeho užívaniu.
2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. V tejto zmluvy, bude faktúra vyhotovená
zhotoviteľom. Faktúru za skutočne vykonaný rozsah predmetu zmluvy sa zhotoviteľ
zaväzuje vystaviť až po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád. Prílohou
faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Podkladom pre fakturáciu bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje:
- označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, sídlo,
- číslo zmluvy, číslo faktúry,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú sumu.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ
je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
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Čl. VII
Záručná doba – zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,
v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita zhotoveného diela bude zodpovedať platným právnym
predpisom v čase vyhotovenia, technickým a odborným normám pre projektovanie, riadenie
a zabezpečovanie investičnej výstavby až po uvedenie diela do trvalej prevádzky.
3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN
EN a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi
objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich
oprávnenými zástupcami.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi pri realizácii
stavebných objektov zhotovených na základe diela podľa tejto zmluvy (ďalej ako „dielo
objektovej ochrany“) a ktoré vznikli v dôsledku takých vád diela podľa tejto zmluvy, ktoré
sa pri realizácii prejavili ako technicky nemožné. Na základe uvedeného uhradí zhotoviteľ
všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa
ustanovení tejto zmluvy a bez vád a zároveň sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky
škody, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 5 pracovných dní od prevzatia písomnej reklamácie objednávateľa.
7. Zhotoviteľ bude vykonávať autorský dozor realizácie diela objektovej ochrany. Zároveň sa
zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať rokovaní na výzvu objednávateľa, ktorá bude zhotoviteľovi
doručená najneskôr tri pracovné dni pred plánovaným rokovaním s vybraným uchádzačom
na realizovanie diela objektovej ochrany. Náklady zhotoviteľa spojené s účasťou na týchto
rokovaniach, sú zahrnuté v cene diela v zmysle článku V. tejto zmluvy.

Čl. VIII
Autorské práva, Licencia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa čl. 3 tejto zmluvy je dielom v zmysle zákona č.
185/2015 Z. z. Autorského zákona (ďalej len „autorský zákon“) a teda je chránené
autorským právom.
2. Zhotoviteľ ako autor diela touto zmluvou dáva objednávateľovi súhlas na použitie diela
a jeho sprístupnenie pre potreby verejného obstarávania objednávateľa na predmetné dielo
objektovej ochrany ako aj za účelom jeho realizácie.
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3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním
majetkových práv autora podľa § 32 Autorského zákona, s možnosťou udeliť tretej osobe
sublicenciu.
4. Zmluvné strany s dohodli, že zhotoviteľ udeľuje licenciu bezodplatne, t. j. zhotoviteľovi
nevznikne za poskytnutie licencie nárok na žiadnu osobitnú odplatu okrem tej, ktorá mu
prislúcha podľa čl. V tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného
duševného vlastníctva v dôsledku použitia predmetu diela, ak k tomuto porušeniu dôjde
podľa slovenského právneho poriadku alebo podľa právneho poriadku štátu, kde sa má
predmet diela využiť, a zhotoviteľ o tom vedel v čase uzavretia zmluvy. Pre právne vady
diela platia primerane § 434 a § 435 Obchodného zákonníka.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez
právnych vád. V prípade zistenia právnych vád zhotoviteľ je povinný bezodkladne upraviť
dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb.
Čl. IX
Vlastnícke právo
1. Zhotoviteľ je vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo škody na diele. Vlastnícke právo a
zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním
diela objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.
Čl. X
Trvanie a zánik zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho odovzdania diela. Tým nie sú
dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných
strán, ustanovenia o zmluvnej pokute a náhrade škody a ustanovenie o odbornom autorskom
dohľade.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je zhotoviteľ oprávnený účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania v súlade s ustanovením § 369a Obchodného zákonníka.
3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela je objednávateľ oprávnený účtovať
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny z ceny diela za každý začatý deň
omeškania.
4. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto
zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2%
z ceny diela za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah písomnou dohodou, pričom v takej dohode
musí byť uvedený spôsob vysporiadania ich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
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6. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má zhotoviteľ a objednávateľ nárok na
náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou
zmluvnou stranou.
7. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy
odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu
po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy
za podstatné v týchto prípadoch:
-

nedodržanie termínu plnenia podľa čl. IV. tejto zmluvy
nedodržanie celkovej ceny za zhotovenie diela v zmysle čl. V bod. 2 tejto zmluvy

8. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako
podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
9. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Čl. XI
Ostatné ustanovenia
1. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky
ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa
oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle
predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne
preukázať.
Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe
predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po dve (2) vyhotovenia.
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7.
8.

Príloha č. 1 – Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Košiciach dňa 29.3.2019

V Michalovciach dňa 29.3.2019

____________________________
Správa ciest Košického samosprávneho kraja

___________________________
JEGON s.r.o.
Ing. Jozef Gonos, konateľ

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ
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