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Zmluva o dielo ÚEZ č. 204/2021
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
sídlo:
štatutárny zástupca:
kontaktná osoba:
vo veciach technických:
číslo tel./ e-mail:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Ing. Anton Gábor, vedúci odd. ŽP a ÚP
Mgr. Peter Kollárik,
tel. 02/49 253 473, peter.kollarik@banm.sk
00603317
Prima banka Slovensko, a.s.
1800347007/5600
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

Zhotoviteľ:
sídlo/miesto podnikania:
štatutárny zástupca:
kontaktná osoba:
číslo tel./ e-mail:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

T-MAPY s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
Mgr. Ján Gašpárek
Mgr. Ján Gašpárek
0911211215 jan.gasparek@tmapy.sk
43995187
Tatra banka a.s.
2923830415/1100
SK14 1100 0000 0029 2383 0415

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.

Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo označené ako
„Inventarizácia drevín v urbanistických obvodoch 57, 68, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 68, 132, 135,
190, 258 v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ZŠ a MŠ Jeséniová, ZŠ a MŠ Cádrova, MŠ Na
Revíne“. podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
cieľom ktorého je inventarizácia stromov a kríkových skupín (ďalej spolu aj ako „dreviny") v určených
- vymedzených lokalitách, vo verejnej zeleni a v ZŠ a MŠ v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
(ďalej spolu ako „dielo"). Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa zhodnotenie drevín, pričom
u každej jednej bude hodnotiť nasledovné parametre v zmysle požadovaných atribútov:
 Určenie taxónu v slovenskom a latinskom názvosloví a určenie dendrologických parametrov –
obvod kmeňa pri stromoch a výmeru a výšku pri kríkových skupinách.
 Pri kríkových skupinách určiť percentuálne zastúpenie jednotlivých taxónov
 Zhodnotenie zdravotného stavu a perspektívy dreviny
 Zhodnotenie stability dreviny
 Zhodnotenie vitality dreviny
 Návrh technológie ošetrenia, naliehavosť a periódu vykonávania zásahov
 Fotodokumentáciu každého stromu a kríkovej skupín, fotodokumentáciu treba doložiť len v rámci
atribútov.
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2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo 2x v papierovej (textovej) podobe a 1x v elektronickej forme na
USB kľúči a 1x na DVD nosiči v digitálnom formáte. Elektronická dokumentácia (na DVD a USB)
bude vypracovaná v súlade s podmienkami zhotoviteľa v prostredí GIS.

2.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so zmluvou, príslušnými platnými právnymi predpismi,
pokynmi objednávateľa, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spôsobilý na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

2.5.

Dielo musí byť vykonané v primeranej kvalite a musí byť plne použiteľné na účel, na ktorý je určené.
Pokiaľ špecifikácia diela, vrátane pokynov objednávateľa, v určitej časti neobsahuje konkrétne
podrobnosti ohľadne vykonania diela, je zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby dielo aj v takejto časti
malo vlastnosti, ktoré sú obvyklé u iných obdobných diel.

2.6.

Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou, podľa pokynov
objednávateľa a v súlade s jeho oprávnenými záujmami, ktoré sú mu známe, a to tak, aby výsledok
vykonania diela v plnom rozsahu zodpovedal tejto zmluve a aby vykonané dielo bolo v súlade so
všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.

Článok III.
Termín plnenia
3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy najneskôr
do 30.10.2021.

Článok IV.
Cena za dielo
4.1.

4.2.
4.3.

Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán, vo výške navrhnutej zhotoviteľom a
akceptovanej objednávateľom podľa prílohy č. l tejto zmluvy (ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou), v
ktorej je uvedená jednotková cena za inventarizovanú drevinu so špecifikáciou spracovaných
Parametrov hodnotenia. Konečná cena za zhotovenie diela (cena za dielo) bude stanovená súčinom
jednotkovej ceny uvedenej v prílohe č. l k tejto zmluve a skutočného počtu hodnotených drevín, nie
však viac ako 25 000 € bez DPH ( ďalej len „cena za dielo").
K cene za dielo bude účtovaná príslušná suma dane z pridanej hodnoty (DPH).
V cene za dielo podľa bodu 1. tohto článku sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré súvisia
s vykonaním diela.

Článok V.
Platobné podmienky
5.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne vykonané dielo po jeho ukončení a odovzdaní podľa tejto
zmluvy vystaví zhotoviteľ faktúru, v ktorej uvedie cenu za dielo podľa článku IV tejto zmluvy, a
predloží ju objednávateľovi najneskôr do 15 dní od vzniku práva fakturovať. Právo fakturovať vzniká
dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela objednávateľom bez vád,
ktorý bude prílohou vystavenej faktúry. Ak objednávateľ zistí vady diela, nie je povinný podpísať
preberací protokol. Prevzatie diela neznamená jeho vecnú akceptáciu.

5.2.

Objednávateľ uhradí faktúru za vykonané služby do 30 dní od jej doručenia do podateľne Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (objednávateľa).

5.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať čiastkové vykonanie diela, ale
len jeho vykonanie v celosti a v zmysle zmluvy a len na základe pokynov objednávateľa.
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Článok VI.
Osobitné ustanovenia
6.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym zhotovením diela podľa tejto
zmluvy v lehote uvedenej v čl. III. tejto zmluvy vznikne objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý, aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté
právo objednávateľa na pripadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním zhotoviteľa vznikla.

6.2.

Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy počas realizácie diela uvedeného v čl. II. tejto
zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy alebo v
rozpore s predloženou a odsúhlasenou dokumentáciou alebo pokynmi objednávateľa alebo nevykoná
nápravu napriek upozorneniu objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu tento poskytol. Bez
ohľadu na predchádzajúcu vetu tohto odseku môžu zmluvné strany túto zmluvu kedykoľvek ukončiť
písomnou dohodou.

6.3.

Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním diela inú právnickú alebo fyzickú osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávateľa. Nesplnením tejto podmienky má objednávateľ právo odstúpiť od
zmluvy.

6.4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom a
zároveň v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku vykonania diela s vadami.

6.6.

Zhotoviteľ je povinný všetky vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní
po ich reklamovaní zo strany objednávateľa. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením tejto
povinnosti, vznikne objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € za každý aj
začatý deň a každý prípad takéhoto omeškania zvlášť.

6.7.

Záručná doba diela je dva roky a začína plynúť odovzdaním diela objednávateľovi. Reklamáciu vád
diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa písomne bezodkladne po tom, ako sa o vade
dozvie.

6.8.

Objednávateľ prác si vyhradzuje právo priebežnej kontroly a konzultácie v priebehu výkonu
posudzovania stromov, Poskytovateľ bude pravidelne lx týždenne informovať emailom alebo
telefonicky objednávateľa o priebehu a mieste práve vykonávaných prác.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené partnermi
zmluvy, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

7.2.

Pre úpravu práv a záväzkov (povinností) tejto zmluvy platia príslušné platné právne predpisy SR.

7.3

meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov.

7.4.

Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá zhotoviteľ
a tri objednávateľ.

7.5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch strán zmluvy
a účinnosť deň po jej zverejnení na internetovej stránke objednávateľa.

7.6.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a že túto zmluvu je povinný zverejniť na svojom webovom sídle.

7.7.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
3

Občiansky zákonník v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne,
vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nátlaku alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

7.9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju potvrdzujú
svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 17.09.2021

V Bratislave, dňa 17.09.2021

-----------------------Za objednávateľa

-----------------------Za zhotoviteľa

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta Mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto

Mgr. Ján Gašpárek, konateľ, v. r.
T-MAPY s.r.o.

Prílohy:
1. Špecifikácia
2. Grafické zobrazenie riešených územných obvodov

4

Príloha č. 1

Najnižšia cena za služby obsiahnuté v predmete zákazky s DPH

Služba

Počet

Komplexné zhodnotenie existujúcich
stromov a kríkových skupín podľa
požadovaných atribútov

1 ks

Jednotková
cena bez
DPH

3,65 Eur

DPH

0,73 Eur

Jednotková cena
s DPH

4,38 Eur

Spolu
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Príloha č. 2
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