Zmluva o dielo č. 01/2021
uzatvorená podľa §§ 536 – 566 Obchodného zákonníka
1.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
adresa:

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves

v zastúpení:
osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických :
IČO :
DIČ :
bankové spojenie :
číslo účtu :
IBAN :

Ing. Zuzana Krempaská – riaditeľka múzea
Ing. Zuzana Krempaská
31 297 927
2021432798
Štátna pokladnica
7000184518/8180
SK60 8180 0000 0070 0018 4518
Nie je platca DPH.

1.2. Zhotoviteľ:
adresa:

Marta Pichová s.r.o.
Mečíková 59, 841 07 Bratislava

osoby oprávnené na rokovanie :

Ing. Marta Pichová
autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg.č.0165*A1
47 481 153
2023912176
SK2023912176
Slovenská sporiteľňa a. s.
5129595941 /0900
SK52 0900 0000 0051 2959 5941

IČO :
DIČ :
IČ DPH :
bankové spojenie :
číslo účtu :
IBAN :
2. PREDMET ZMLUVY

2.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto Zmluve pre
objednávateľa vypracuje projekt :
„Rekonštrukcia hospodárskej budovy /HP/ v areáli Kaštieľa v Markušovciach na
polyfunkčný kultúrny objekt“ - zmena spôsobu vykurovania, aktualizácia projektu
z r.2015.
Jedná sa o vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie v realizačnom stupni
s rozpočtom a výkazom – výmer v zmysle projektu z EEAGRANTS „Kúria Zuzana – zážitok
v múzeu /2020-2023/.
2.2. Obstarávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
sumu a poskytne spracovateľovi dohodnuté spolupôsobenie a všetky potrebné informácie
k bezchybnému vykonaniu projektu.
3.
3.1.

ČAS PLNENIA ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu
podľa tejto zmluvy v termíne do 15.03.2021.

3.2.

Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
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spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet
zmluvy v dojednanom termíne.
4.

CENA PREDMETU ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.

Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 2. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán podľa Zákona č. 18 / 1996 Z. z. ako cena pevná vo výške :
44 400 EUR, slovom štyridsaťštyritisícštyristo EUR s DPH.
Spôsob a forma platby ceny diela :
Jednorázovo po odovzdaní diela. Faktúra má splatnosť 14 dní.

4.2.

5.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

5.1.

Predmet zmluvy bude zhotovený a dodaný takto :
- Zmena vykurovania z elektrického na plynové, plynová kotolňa, prípojka plynu.
- Zmena miestnosti č.2.11, pôvodne depozit, na výstavný priestor.
- Dispozičné zmeny projektu podľa požiadavky objednávateľa vo všetkých
potrebných profesiách.
- Konzultácie s metodikom KPÚ Košice počas projektu.
SO-01 - HOSPODÁRSKA BUDOVA
E1. Stavebné riešenie
E1.1. Búracie práce
E1.2. Architektonicko – stavebné riešenie
E1.3. Statika
E2.Technické vybavenie objektu
E2.1. Zdravotechnika
E2.2. Ústredné vykurovanie
E2.3. Kotolňa
E2.4. Plynofikácia
E2.5. VZT a chladenie podkrovia
E2.6. Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
E2.7. Bleskozvod a uzemnenie
E2.10. Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody
E2.11. EPS
E2.12. PSN ( = EZS )
E2.13. Požiarny rozhlas + Ozvučenie
E2.14. Meranie a regulácia
E2.15. Výťahy
E2.16. PO ( Požiarna ochrana )
SO-02 – PRÍPOJKY
So-02.1 Prípojka plynu
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade s Vyhláškou Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona.

5.2.

Predmet zmluvy bude dodaný v rámci dojednanej ceny v počte vyhotovení :
projekt – 6x tlač + 3x CD, rozpočet – 3x tlač + CD, výkaz - výmer – CD.
Na vyžiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia správy za osobitnú
zmluvnými stranami dohodnutú cenu.
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5.4.

Pri vypracovaní projektu rekonštrukcie objektu sa bude zhotoviteľ riadiť podkladmi
objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, platnými STN
a všeobecne záväznými predpismi.

5.5.

Pokiaľ dohody uzavreté v priebehu spracovania predmetu zmluvy budú mať
podstatný vplyv na rozsah, obsah a termín plnenia, zhotoviteľ si vyhradzuje právo
vypracovať dodatok k tejto zmluve, ktorý po podpise oboma zmluvnými stranami
upraví cenu a termín plnenia vo väzbe na rozsah zmeny predmetu plnenia zmluvy.

5.6.

Zhotoviteľ môže dielo vykonať aj prostredníctvom tretej osoby, pričom zodpovedá za
dielo, akoby ho vykonal sám.

5.7.

V prípade výskytu nepredvídateľných okolností /napr. ochorenie na COVID19/ má
zhotoviteľ nárok na posun termínu.

6.

VADNÉ PLNENIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

6.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy,
bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Pri vypracovaní sa bude riadiť
podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, príslušnými
STN, všeobecne záväznými právnymi predpismi a konzultáciami s objednávateľom.

6.2.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten trval na
ich použití.

6.3.

Pre prípad vady projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady projektu. Možnosť
iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady posudku odstrániť bez
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom v termíne
do 5 dní.

6.4.

Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa.

7.

ZMLUVNÉ POKUTY

7.1.

Ak je zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti dodať predmet tejto zmluvy
riadne a včas podľa článku 3. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý aj začatý deň omeškania.

7.2.

Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa článku
4. tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade vážneho neplnenia
zmluvných záväzkov zo strany zhotoviteľa. Za vážne neplnenie zmluvných záväzkov
zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie a omeškanie zmluvných termínov o
viac ako 90 dní.
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8.

OSOBITNÉ USTANOVENIA A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

8.1.
-

Podkladom pre vypracovanie diela bude :
architektonická štúdia výstavných priestorov,
požiadavky objednávateľa a konzultácie,
konzultácie s pracovníkom KPÚ Košice.

8.2.

Objednávateľ týmto potvrdzuje, že oboznámil zhotoviteľa so všetkými okolnosťami,
ktoré potrebuje poznať k tomu, aby vedel splniť záväzky z tejto Zmluvy vyplývajúce,
t.j. najmä s podmienkami súvisiacimi so stavbou, staveniskom, podzemnými
podmienkami, klimatickými, fyzikálnymi a ostatnými všeobecnými, či miestnymi
podmienkami. V prípade ak sa uvedené potvrdenie objednávateľa ukáže ako
nepravdivé, zhotoviteľ nie je zodpovedný za škodu tým spôsobenú. Objednávateľ
zodpovedá za správnosť ním predložených dokumentov a poskytnutých informácií,
v prípade ak sa zistí, že tieto nezodpovedali pravde alebo boli v rozpore
s akýmikoľvek právnymi predpismi či rozhodnutiami, za takto vzniknutú škodu
zhotoviteľ nezodpovedá.

8.3.

Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi počas prác na posudku neobmedzený vstup do
objektu a všetky potrebné informácie.

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.

Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi.

9.2

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom objednávateľ dostane tri
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

9.3.

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma
zmluvnými stranami.

9.4.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

9.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a
za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Spišskej Novej Vsi dňa

V Bratislave dňa 07.01.2021

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

....................................................
Ing. Zuzana Krempaská
riaditeľka múzea

....................................................
Ing. Marta Pichová
- konateľ
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