
Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (obchodného zákonníka) v znení neskorších
zmien a doplnkov.

Číslo zmluvy: 12/2006 - MM, 07/2006

L Zmluvné strany

Objednávateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Zastúpený: PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.

b) zmluvných: PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.

IČO: 00681385

Bankové spojenie: 7000065164/8180

DIČ: 2020796415

Zhotoviteľ: STUDIO MM, Ing. arch. Ivan Michalko, tel: 0905 142 875

Holubyho 27a, 811 03 Bratislava,

Zastúpený: Ing. arch. Ivan Michalko, tel: 0905 142 875

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: Ing. arch. Ivan Michalko, tel: 0905 142 875
Ing. arch. Matej Michalko, tel: 0905 709 715 '

b) zmluvných: Ing. arch. Ivan Michalko, tel: 0905 142 875
Ing. arch. Matej Michalko, tel: 0905 709 715

IČO: STUDIO MM

11661356

Bankové spojenie: č.ú. 0011575678/0900

DIČ: SK 1020154311



II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je
- ponuka zhotoviteľa zo dňa 11.12.2006
-pôvodná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

2.2 Východiskové údaje:

2.2.1 Názov stavby: Prístavba a prestavba školského objetu, Bratislava

2.2.2 Miesto stavby: Bratislava Cyprichova 42

2.2.3 Investor: Výskumný ústav Detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava

2.2.4 Termín vypracovania projektu pre realizáciu stavby: 31.03.2007

2.2.5 Termín stavby
Začiatok: 2007
Dokončenie a odovzdanie:

2.2.6 Predpokladaný rozpočtový náklad stavby : 16,0 miL Sk

III. Predmet plnenia

3.1 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie realizačného projektu, architektonicko
výtvarného a lokalitného vyriešenia . Domeranie skutočného stavu, stavebnej časti.
Naprojektovanie všetkých profesií: /zdravotechnika, plyn, kúrenie a elektro - vnútorné
inštalácie,a.p./.

3.1.1 Vypracovanie projektu pre realizáciu stavby v rozsahu podľa prílohy tab.č.2 sadzobníka

- / Slovenskej komory architektov /

3.1.2 Výkon činností autorského dozoru podľa prílohy č.5 sadzobníka - Unika

3.2 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

IV. Čas plnenia

4.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy či. III. sú nasledovné,

4.1.1 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.1 v termíne do 23.03. 2007
4.1.2 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.2 v termíne do ukončenia stavby.
4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu bodov 3.1.

a 3.1.1 a jeho odovzdaním objednávateľovi a ukončením autorského dozoru v rozsahu
bodu 3.1.2

4.3 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie projektu osobne objednávateľovi na adresu
objednávateľa

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme a zaplatí zhotoviteľovi za
zhotovenie dohodnutú cenu danom termíne podľa zmluvných termínov.



V. Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu či. III tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z.z.o cenách a je doložená
kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

5.2 Cena za zhotovenie diela podľa či. III je 590 000,- Sk + DPH. ľ * - " ?

5.3 Cena za výkon autorského dozoru je súčasťou celkovej ceny.

5.4 Cena dohodnutá v bode 5.2 zahŕňa dodávku 6 kompletných vyhotovení projektovej
dokumentácie.

VI. Platobné podmienky

6.1 Cenu za vyhotovenie projektu uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ
vystaví a odošle objednávateľovi v týchto termínoch

6.1.1 Termín: Do 14 dní od podpísania zmluvy a zaslania faktúry
čiastka 30% , tj. sumu 177 000,- Sk +DPH

6.1.2 Termín:Do 14 dní od odovzdania projektu a zaslania faktúry
Čiastka 65% t.j. sumu 383 500,- Sk + DPH

6.1.3. termín: Do 14 dní po ukončení a prevzatí stavby a zaslania faktúry
Čiastka 5% t.j. sumu 29 500,-Sk + DPH

6.2 Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
-označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
-číslo zmluvy
-číslo faktúry
-dátum odoslania, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia
-označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
-fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
-rozpis už fakturovaných čiastok <•
-označenie diela
-pečiatka 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 oprávnenej faktúry
objednávateľovi

6.4 Lehota splatnosti je 14 dní od doručenia

VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1 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
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré projekt má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití
trval

7.4 Záručná doba je 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania dokumentácie dodávateľovi

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu v zmysle bodu 6.2 do 15 dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektu uplatní bezodklane po
jej zistení písomnou formou do rúk zástupcu zhotoviteľa podľa či. L tejto zmluvy

VIII. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1.1 v termíne podľa bodu 4.1.1
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý deň
omeškania

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu
7.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý deň
omeškania

8.3 V prípade omeškania platby zhotoviteľovi vzťahujúcej sa na bod 6.1.1, objednávateľ
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 6.1.2 za každý deň
omeškania

IX. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

9.1 Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá*projekt v súlade s podmienkami zmluvy podľa
podkladov objednávateľa

9.1.1 Podklady poskytnuté objednávateľom:
-projektová dokumentácia z roku 2006 časť projektu pre stavebné povolenie:

9.1.2 Údaje o nákladoch stavby neboli upresnené a zhotoviteľ ich pre určenie podmienok
spracoval na základe bežných štandardov súčasných trendov.

X. Ostatné ustanovenia



10.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá projekt v rámci dohodnutej ceny v šiestich vyhotoveniach
a bude informovať investora o stave prác každých 14 dní čo bude zaznamenané písomnou
formou.

10.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu či. III. tejto
zmluvy. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ umožní nahliadnuť do oprávnenia
vykonávať prislúchajúcu profesnú činnosť.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 15 dní od doručenia. Do doby
uzavretia zmluvy môže jej návrh objednávateľ odvolať.

11.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy
doručený druhej strane.Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas
musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej
strany, ktorá ho prejavila.

11.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

11.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne,
v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku
k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

11.5 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.

11.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

11.7 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá
objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Bratislave dňa 2.3.2007. V Bratislave dňa,

Objednávateľ:

Výskumný ústav msm osychoičgie
a paiopsychológíe

821 02 Bratislava, Trnavská 112

Zhotoviteľ:

LJDÍO M VI
ČNA /<,<•/,;--u
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