ZMLUVA
na vypracovanie projektovej

O DIELO

dokumentácie rekonštrukcie miestneho parku v obci
Pohranice

Podra § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.38212004Z.z.

Čl. 1. Zmluvné strany
1.1.

Obec Pohranice-obecný úrad ,951 02 Pohranice
Bc. Ladislav Hajdu
~
DEXIA banka, a.s.
PO~"ir.')(\I.\tICE
OBEC
1003029028162/0200
"' .•
..
OO 308 382
Dátum:

OBJEDNÁVATEĽ:

zastúpení starostom
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IČO:
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Ing. Jozef Raček
~.
NKl'ť
Kajsa 2/18,951 41 I
Bankové spojenie:
Unicreditbank
Prflohylllsty:
Číslo účtu:
1420372008/1111
IČO (registračné číslo SKA) :
37866435 (0949*SP*A*1)
DiČ:
1031851700
Poistenie Allianz - Slovenská poisťovňa č.411011381 (poistná suma 70 tis. €)

1.2. ZHOTOVITEĽ:

.. "r·-:-"·"····-Ci~;:{)

SPI~lJtJft-1!t rf 1

VybavuJe:

Čl. 2. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
2.1. zhotoviteľa, že vykoná v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávatel'a "dielo"
podl'a Čl. 3. a odovzdá ho objednávateľovi
2.2.
objednávateľa, že :
_ poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela
a poskytne súčinnosť
_ zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný deň lehoty
na vykonanie a zaplatí zaň zhotovitel'ovi cenu za dielo podľa Čl. 4.

Čl. 3. Predmet zmluvy - "dielo"
3.1.

Dielom je vypracovanie projektovej dokumentácie:

"Rekonštrukcia miestneho parku v obci Pohranice"
3.2.
Objednávateľ poskytne zhotovitel'ovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne
veci
určené na vykonanie diela a potrebné podkladové písomnosti a oznámi svoje požiadavky
ovplyvňujúce obsah a formu diela.
Túto súčinnosť poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 3 pracovných dní od jej vyžiadania.
Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže
objednávatel'zaobstarať vlastnými silami.
3.3. Zhotovitel' vykoná dielo osobne a v spolupráci s osobami oprávnenými na vykonávanie
vybraných činností vo výstavbe.
3.4.
Zhotovitel' vykoná práce dojednané v čl. 3. podľa tejto zmluvy nasledovne:
časť PD 3.1.1 - 6 ks -papierová forma
3.5. Zhotoviteľ sa pri plnení diela zaväzuje dodržiavať vecnú a obsahovú stránku podl'a
stavebného zákona č. 50/1976 a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa.

Čl. 4. Cena za dielo
4.1.

Cena za dielo podľa Čl. 3. je stanovená vzájomnou dohodou.
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4.2.

Cena za dielo podľa Čl. 3.1.1 a Čl. 3.1.2 spolu predstavuje
Slovom:

tritisícsedemstodvadsat'

3720,- €

Zhotoviteľ nie je plátcom DPH:

V cene nie sú prípadné ďalšie naviac sady PD, ktoré poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú
úhradu podľa skutočných nákladov za plánografické a kompletačné práce, cena odplatných vyjadrení
podľa 3.1.1. f) za úhradu.
4.3.

Faktúry budú splatné ihneď po ich odovdaní objednávateľovi.

ČI. 5. Lehota plnenia záväzku
aj

5.1.

Zhotovitel"splní svoj záväzok vykonať dielo podl'a Čl. 3. odovzdaním:
dokumentácie ( v rozsahupodľačl. 3.1.1a-e~ do 4.11.2011,

5.2.

Objeďnávateľ splní svoj záväzok:

aj

prevzatím diela v deň, keď ho zhotoviteľ ponúkne na prevzatie a aj v skoršom termíne
ako je uvedené vyššie,

bJ

zaplatením ceny diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotovitel'a v lehote
podl'a bodov 4.2.

5.3.

Lehoty neplynú, pokial' zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie
súčinnosti zo strany objednávateľa.

5.4.

Nesplnenie záväzku v stanovených lehotách je omeškaním.

Čl. 6. Miesto plnenia záväzku
6.1.
Miestom plnenia záväzkov je obec Pohranice-obecný úrad, sídlo objednávateľa. V prípade, že
dielo nebude zo strany objednávatel'a prevzaté, bude mu doručené poštou v nasledujúci deň.

ČI. 7. Zodpovednost' zmluvných strán a záruka
7.1.
Zhotovitel' zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením
svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa.
7.2.
Objednávatel' zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotovitel'ovi zavineným nesp/nením svojich
záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla
zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia osoby za ktorú objednávateľ zodpovedá.
7.3.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela podľa Čl. 3., ktoré malo v deň jeho odovzdania
objednávatel'ovi, nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo
osoby, za ktorú objednávateľ "zodpoveoá. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom
vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli
zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.
7.4.
V prípade vady predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany právo objednávatel'a požadovať a
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotovitel' má povinnosť odstrániť vady
diela do 10 dní odo dňa doručenia reklamácie. Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme na adrese:
Ing. Jozef Raček, Kajsa 11/18, 951 41 Lužianky
7.5.
Záručná doba rešpektuje zákonné ustanovenie všetkých súvisiacich platných právnych
predpisov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu tejto zmluvy objednávateľovi. Záručná doba
je 24 mesiacov a pred uvedenou lehotou končí realizáciou prác stavby v prípade nevyžiadania
autorského dozoru (za zvláštnu úhradu).
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1.6. Zhotoviteľ má uzatvorené poistenie pre výkon činnosti autorizovaných inžinierov v poisťovni
Allianz - Slovenská poisťovňa pod č. 411011381 na poístné krytie 70 000,- EUR.

ČI. 8. Sankcie
8.1.
Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak
omeškanie bolo spôsobené
nedbanlivosťou
alebo úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené
práceneschopnosťou
v dôsledku choroby alebo úrazu
alebo inou závažnou udalosťou, ktorú
nemožno ovplyvniť a to tak na strane zhotoviteľa ako aj na strane objednávatel'a, sankcie sa za
prvých 30 dní omeškania neplatia.
8.2.
Za nedodržanie zmluvného termínu dodania dokumentácie
% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

predstavuje zmluvná pokuta 0,05

8.3.
Za nedodržanie termínu zaplatenia faktúry do 30 dní odo dňa fakturácie
predstavuje úrok z omeškania 0,05 % za každý deň omeškania z ceny za dielo.

objednávateľovi

8.4.
Ak zhotovíte/' neodstráni vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 7.4 zaplatí
zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

ČI. 9. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená
jeden exemplár.
V Pohraniciach

dňa:

v troch exemplároch,

2.5.2011

z ktorých objednávateľ

obdrží dva a zhotoviteľ

V Lužiankach

dňa :2.5.2011

za zhotoviteľa :

Ing. Jozef RAČEK
Kajsa 11I18

,
951 4
Už/ANKY
leo: 378664 5 1~!Č: 1
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