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ZMLUVA

O

DIELO

číslo: 1I11-PROJ/2010
uzavretá podl'a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného

zákonníka)

Článok l.
Zmluvné strany

Ll. Objednávatel':

..•

Štatutárny orgán :

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach právnych, technických
finančných:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Predfinacovanie
Refundácia
Telefón:

1.2. Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca:

Zástupca splnomocnený na rokovanie
vo veciach právnych, technických
finančných:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

Obec Pohranice
Pohranice 180
951 02 Pohranice

Bc. Ladislav Hajdu
Starosta obce

Bc.Ladislav Hajdu
00308382
2021252772
Dexia banka Slovensko a.s.
0985171006/5600
0985170003/5600
03717871201
( ďalej len "objednávatel"')
VHT, s.r.o.
Hlavná 225
951 35 Veľké Zálužie
Ing.Patrik Deák
konateľ

Ing. Patrik Deák
44989164
2022897987
SK2022897987
TATRA banka Nitra
2629196230
0903/975558
( ďalej len "zhotovitel"')

Článok 2.
Predmet diela
2.l.Predmetom diela je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej PD) na
dobudovanie splaškovej kanalizácie v obci Pohranice. V súčasnosti je v obci vybudovaná
stoková siet' o dížke 3262 m, predmetom projektových prác je vypracovanie PD na
dobudovanie" splaškovej kanalizácie
vrátane kanalizačných
odbočení, v textovej
a výkresovej forme pre realizáciu stavby:

"Kanalizácia Pohranice"
2.2. Obsah a rozsah PD je definovaný:
SO 01 Stoková siet'
-zberač "A" - PVC DN 300 - km 0,278-0,954 - dÍ.676,0 m
-zberač "B" - PVC DN 300 - km 0,629-1,107 - dÍ.478,0 m
-zberač "C" - PVC DN 300 - km 0,020-0,7885 - dÍ.768,5 m
-zberač "D" - PVC DN 300 - km 0,107-0,649 - dÍ.542,0 m
-stoka "B1-1" - PVC DN 300 - km 0,000-0,115 - dÍ.115,0 m
-stoka "C2" - PVC DN 300 - km 0,000-0,2585 - dÍ.258,5 m
-stoka "C2-1" - PVC DN 300 - km 0,000-0,1015 - dÍ.101,5 m
-stoka "Dl" - PVC DN 300 - km 0,000-0,150 - dÍ.150,0 m
-stoka "D2" - PVC DN 300 - km 0,000-0,084 - dÍ.84,0 m
-stoka "El" - PVC DN 300 - km 0,000-0,040 - dÍ.40,0 m
-stoka "E2" - PVC DN 300 - km 0,018-0,258 - dÍ.240,0 m
-stoka "E2-3" - PVC DN 300 - km 0,000-0,094 - dÍ.94,0 m
-stoka "E3" - PVC DN 300 - km 0,000-0,025 - dÍ.25,0 m
-stoka "E4" - PVC DN 300 - km 0,000-0,040 - dÍ.40,0 m
Celková dÍžka gravitačnej stokovej siete je 3612,5 m - dimenzie a materiálu PVC
DN 300.
Trasy navrhovaných kanalizačných zberačov a stôk križujú cestnú komunikáciu IIII0653
- 3x, cestnú komunikáciu IIV06434 - 2x a cestnú komunikáciu IIV0655 - Ix.
Ďalej trasa kanalizačných zberačov a stôk križuje vodný tok Kadaň - 2x.
SO 02 Kanalizačné odbočenia
Predmetom dobudovania je 219 ks kanalizačných odbočení o dížke 1314
PVC DN 150.

fi

a materiálu

Projektová dokumentácia bude spracovaná v stupni pre realizáciu stavby, podľa zákona
č.560/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok k tomuto zákonu.
Projekt bude spracovaný v rozsahu podľa Cenníka Slovenskej komory stavebných
inžinierov vydanie 2002 kapitola X. bod 10.2.

2.3. PD bude zhotoviteľom dodaná v 7-mich kompletných vyhotoveniach v papierovej
forme. Na požiadanie
objednávateľa
zhotoviteľ
dodá
ďalšie vyhotovenia
v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

2.3. PD bude zhotoviteľom dodaná v 7-mich kompletných vyhotoveniach
forme. Na požiadanie
objednávateľa
zhotoviteľ
dodá
ďalšie
v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

v papierovej
vyhotovenia

2.4. Objednávateľ je oprávnený predmet diela použiť pre všetky činnosti spojené
s financovaním, prípravou a realizáciou stavby. Objednávateľ je oprávnený v prípade
potreby odovzdanú dokumentáciu rozmnožovať tretím osobám, ale len za účelom pre
ktorý je PD určená.
2.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu, ale aj po dokončení spracovania PD požadovať
doplnenie o ďalšie projekčné práce a zhotoviteľ je povinný tieto za samostatnú úhradu
zo strany objednávateľa vykonať.
2.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že PD bude spracovaná v súlade s STN, obsah PD ako
súčasť súťažných podkladov nebude v rozpore so zákonom Č. 263/1999 Z.z. § 29 ods. 4
písm. c) a d) a bude v súlade s nariadením vlády Č. 510/2001 Z.z. a ostatnými predpismi.

Článok 3.
Čas plnenia
3.1. Predmet plnenia zhotoviteľ dodá v termíne:
-odovzdanie PD pre realizáciu stavby: 1 mesiac od podpísania zmluvy
3.2. Pokiaľ omeškanie zhotoviteľa spôsobí objednávateľ,
termínu dodania predmetu plnenia.

má zhotoviteľ právo na zmenu

3.3. Miesto odovzdania predmetu diela je sídlo objednávateľa.
samostatne vyhotovený písomný doklad.
3.4. Objednávateľ
je oprávnený
v rozsahu podľa tejto zmluvy.

odmietnuť prevzatie

O prevzatí

PD bude

PD iba v prípade, pokiaľ nie je

Článok 4.
Cena diela

4.1. Cena za vyhotovenie

predmetu zmluvy čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán podľa §3 Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien
a doplnkov a činí:
20368,85.-€
+20% DPH
4073,77.-€
Spolu:

24 442,62.-€

Slovom: dvadsať štyri tisíc štyristo štyridsať dva euro a šesťdesiat dva centov.

Článok 5.
Fakturácia a platobný styk

5.1.1. Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po
vyhotovesí predmetu zmluvy uvedenom v čl. 2., v termíne uvedenom v čl. 3.. Faktúra
je splatná do 70 dní od jej doručenia objednávateľovi /doporučene/.

Článok 6.
Majetkové sankcie

6.1.

Pokial' zhotoviteľ neodovzdá PD v termíne podľa čl. 3., bodu 3.1. má objednávateľ
právo účtovat' zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň
omeškania.

6.2.

Ak neuhradí objednávateľ oprávnenú faktúru zhotoviteľa v dohodnutom termíne, je
povinný zaplatit' úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
Článok 7.
Záruka na dielo

7.1.

Zhotoviteľ zodpovedá zo zákona za vady predmetu diela, ktoré existujú v dobe jeho
odovzdania.

7.2.

Záručná dobaje 2 roky a začína plynút' dňom odovzdania PD objednávateľovi.

7.3.

Objednávateľ je povinný vady PD rek1amovat'písomne. Zhotoviteľ je povinný zistené
a reklamované vady bezplatne odstránit' v termíne stanovenom po dohode
s objednávateľom alebo do lOdní.

Článok 8.
Ostatné dohody

8.1.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovat' priebeh vykonávania diela. Zhotoviteľ je
povinný na požiadanie objednávateľa poskytnút' všetky informácie o stave
rozpracovaného diela.

8.2.

Zhotovitel' strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie

nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným
obstarávateľom! konečným príjmateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne
všetku potrebnú súčinnosť.

Článok 9.
Záverečné ustanovenia

9.1.

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

9.2.

Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy na inú osobu len s písomným súhlasom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený
previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na inú osobu len
s písomným súhlasom objednávateľa.

9.3.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch,z ktorých po potvrdení obdrží
objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Pohraniciach, dňa
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Objednávateľ:

•
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Zhotoviteľ:

VHJ; s. r. o.
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Inavná255

!/ifyau ..
.

~c.Ladis~av Hajdu
starosta obce

IČO~51 35 VEľ-KÉ ZÁLužm
f)ddi~ ~89 164IČ ~PH: SK2022897987
., . Vložka číslo: 253281N

Ing.Patrik Deák
konateľ
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