Zmluva o dielo č.
uzatvorená

Ó. I. Zmluvné

1/2011

v zmysle § 536 a následne zákona č. 513/] 991 Zb./Obehodny'
v znení neskorších právnych predpisov.

zákonník/

strany

1.1 Objednávate)'

Obec Pohranice. Obecný úrad v Pohranieiach
952 Ol Pohranice 185
štatutárny zástupca : Bc. Ladislav Hajdu
IČO
: 00308382
DIČ
: 2021252772
Bankové spojenie
: Dexia a.s .. Nitra
Číslo účtu
: 0985170003/56003
lďalej len ..objednávateľ.j

1.2 Zhotovitel'

STA VPROS S.r.o.
Farská 42
949 Ol Nitra
štatutárny zástupca:
Ing. Miloš Gontko
IČO
36523763
DIČ
2021349484
IČ DPH
SK2021348494
Bankové
spojenie:
ČSOB a.s. Nitra
Číslo účtu
4007887060/7500
Číslo autorizačného osvedčenia:
3366* A *4-21
lďalej len "zhotoviteľ..l

či.

II. Predmet

zmluvy

2.1. Predmetom

tejto zmluvy, ktorá sa uzavrie v zmysle Obchodného
zhotoviteľa vykonať a zariadiť pre objednávateľa
na stavbe:
"Rekonštrukcia
miestnych komunikácií, Pohranice"
dielo za podmienok a v rozsahu tejto zmluvy.

2.1.1 Prepracovanie a dodanie
objektov realizačného
"Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
- Cesta 4
- Cesta 11
2.2

Zhotoviteľ

Čl. III.
3.1

Rozsah

vypracuje

je záväzok

projektu pre v rozsahu uvedenom
MK, Pohranice" objekty

predmet plnenia vo vlastnom

a predmet

zákonníka,

v zmluve:

mene a na vlastnú zodpovednost'.

plnenia

Zmluvné strany sa dohodli. že zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v bode
2.1.1 v zmysle zadávacích podmienok. v súlade s požiadavkami
stavebného
zákona a jeho
vykonávacích
vyhlášok. príslušnými
STN a v súčinnosti s požiadavkami dotknutých
orgánov a organizácií

3.1.2 Pri plnení predmetu

tejto zmluvy sa zhotovi te!' zaväzuje dodržiavať
všeobecne záväzné
predpisy,
technické
normy, dojednania
tejto zmluvy a bude sa riadiť
východzími
podkladmi objednávate!'a,
pokynmi
objednávate!'a
, zápismi a dohodami
oprávnených
pracovníkov jednať vo veciach technických,
zmluvných
strán na štatutárnej
úrovni,
vyjadreniami a rozhodnutiami
orgánov štátnej správy a samosprávy.

3.2

3.3

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmien technického riešenia oproti už dohodnutému
a schválenému riešeniu. ktoré budú vyvolané dodatočný'mi alebo zmenenými požiadavkami
objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ postupovať v súlade s ustanovením 9 52 zák. č.
26311999 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Objednávate!' na vlastné náklady zabezpečí polohopisné a výškopisné
a odovzdá ho zhotovite!'ovi v dohodnutej lehote do 7 dní.

zameranie

stavby

(~1.IV. Termín plnenia
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy podľa čl. JI takto:
4.1.1. Projekt pre realizáciu do 3 týždňov od podpísania zmluvy.

Dodržanie týchto termínov záväzku zhotoviteľa je podmienené spolupôsobením
objednávate!'a
v zmysle čl. VIII tejto zmluvy a to takým spôsobom, že neplnenie záväzkov objednávatel'a
zakladá zhotovite!'ovi
právo a objednávate!'ovi
povinnost' akceptácie úpravy termínovo čas
omeškania spolupôsobenia.
4.2

Predmet plnenia podľa čl. 2.1.1 pod!'a tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním
odovzdaním objednávateľovi.
objednávate!'om.

4.3

4.4

Odovzdaním

sa rozumie záverečné

protokolárne

a

odsúhlasenie

prác

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu v dohodnutom termíne a poskytne zhotovite!'ovi dohodnuté spolupôsobenie
a požadované
podklady. Dielo sa považuje za dokončené po záverečnom protokolárnom
prerokovaní a
odsúhlasení objednávate!'om.
Projektová dokumentácia bude prevzatá ako celok.
V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa,
prípadne tretích osôb. alebo
vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia
predmetu zmluvy, pričom
predlženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác

prerušiť.

Čl. V. Cena za dielo
5.1 Cena diela pod!'a bodu 2.1.1

tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle
Zákona č . 1811996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej
vyhlášky Č. 87/1996 Z.», vo výške
- projekt pre realikzáciu
1430.- EUR

- DPH 20%

~86.:: EIJR

Spolu
Zhotovi te!' je platca DPH.

1716.- EU R

Čl. VI. Fakturácia

a platenie

6.1 Platba za dielo v zmysle

čl. 2.1.1 bude vykonaná po ukončení a odovzdaní
realizačného projektu
stavby na základe protokolu o záverečnom odsúhlasení dokumentácie
objednávateľom
a faktúry
vystavenej zhotoviteľom. Odsúhlasený protokol bude tvoril' prílohu faktúry.
6.2 Splatnosť faktúry je IS dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane, pričom za deň splnenia
peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka v prospech účtu
veriteľa.

6.3 V prípade, že daňový

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

doklad nebude obsahovať dohodnuté náležitosti podľa čl. VI tejto
zmluvy, je objednávateľ
oprávnený faktúru
vrátiť
bez zaplatenia.
Oprávneným
vrátením
faktúry prestáva
plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá
znova odo dňa doručenia opravenej Inovejl faktúry.
Bankové
spojenie
zhotoviteľa
uvedené
na faktúre bude zhodné
s jeho bankovým
spojením uvedeným v zmluve.
Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky/záväzku
bez predchádzajúcej
písomnej
dohody
Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní daní v zmysle platných daňových predpisov SR
bc/ možnosti prevzatia daňovej povinnosti za obchodného partnera.
Bankové poplatky spojené s plnením finančných záväzkov plynúcich z tejto zmluvy budú
zmluvnými stranami znášané nasledovne:
a) poplatky účtované objednávateľovi
bankou objednávateľa bude znášať objednávateľ
b) poplatky účtované zhotoviteľovi bankou zhotoviteľa bude znášať zhotoviteľ
Úhrada záväzkov bude vykonaná v slovenskej mene.

(:1. VIL Zmluvné
7.1

7.2

7.3

pokuty

Ak je objednávateľ
v omeškaní so zaplatením
predloženej
faktúry.
má zhotoviteľ
právo
uplatniť
úrok
z omeškania
vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania, pokiaľ sa zhotoviteľ rozhodne svoj nárok uplatniť. Svoje rozhodnutie
bude
zhotoviteľ deklarovať formou penalizačnej faktúry a oznámi písomne objednávateľovi.
Objednávateľ
má právo uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z ceny diela za každý
den omeškania v zmysle čUV tejto zmluvy. s odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní a to
formou odpočtu z konečnej
íaktúry . pokiaľ sa objednávateľ
rozhodne svoj nárok uplatniť.
Svoje rozhodnutie oznámi písomne zhotoviteľovi.
Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením
oprávnene reklamovanej
záručnej vady
objednávateľom.
po uplynutí vzájomne dohodnutej lehoty podľa čl. X. bod 10.5 tejto zmluvy,
má objednávateľ
právo uplatniť
zmluvnú
pokutu vo výške
1,50.- EUR za každý deň
omeškania,
za každý neodstránený
nedostatok
zvlášť. pokiaľ sa objednávateľ
rozhodne
svoj nárok uplatniť. Svoje rozhodnutie
bude deklarovať
formou penalizačnej
faktúry.

7.4 Uplatnením

zmluvnej

Čl. VIII. Podklady
8.1

8.2

pokuty

nie je dotknutý

a spolupôsobenie

nárok

na náhradu

škody.

objednávatel'a.

Plnenie predmetov tejto zmluvy bude uskutočnené
zhotoviteľom
podľa podkladov.
ktoré mu odovzdá objednávateľ
a ktorých poskytnutie je závislé od objednávateľa.
V rámci svojho spolupôsobenia
sa objednávateľ zaväzuje. že do 5 dní na vyzvanie poskytne
spoluprácu pri zadovažovaní ďalších podkladov potrebných pre projektové práce a
zabezpečovanie
investorských činnosti. doplňujúcich údajov. upresnení podkladov. vyjadrenia
stanovísk, ktorých potreba vznikne na vstupnom výrobnom výbore, prípadne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.
Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie,
ktoré nemôže
objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. Strany sa môžu dohodnúť na tom. že také práce, alebo
činnosti zabezpečí zhotoviteľ za osobitnú úhradu.

Čl. IX. Zmena záväzku
9.1

K návrhom dodatkov

k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú

vyjadriť písomne.

(:l. X. Zodpovednost' za vady - záruka
10.1 Zhotoviteľ
zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený
podľa podmienok tejto
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady. ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ zodpovedá za
vady diela vzniknuté aj po tomto čase, ktoré sa prejavia pri zhotovení diela podľa projektu, ak
boli spôsobené porušením jeho povinností, alebo vadou v projekte.
10.3 Zhotoviteľ
poskytuje
na
realizované
dielo záruku 24 mesiacov. Záručná
doba
začína plynúť odo dňa odovzdania
diela objednávateľovi
a je ňou určená
doba
zodpovednosti
zhotoviteľa
za vady
diela. Záruka sa nevzťahuje
na vady
ktoré budú spôsobené zavinením užívateľa diela, alebo tretími osobami.
10.4 Pre záruku na kvalitu diela platia primerané ustanovenia ~§ 429 odst. l , 4]0 a
4] I zákona Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /Obchodný zákonník/o
10.5 Počas trvania záručnej doby sa zhotovi te!' zaväzuje bezplatne odstrániť objednávateľovi
oprávnene
reklamované
vady
uznané
pri reklamačnom
konaní
do 15 dní od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľa.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia
11.1 Pri zastavení prác a nedokončení
diela z dôvodov. ktoré nie sú na strane zhotoviteľa
má tento nárok na úhradu ceny. zodpovedajúcej
rozsahu čiastočného
vykonania diela.
11.2 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať stvárňovanie
diela formou kontrolných dní.
ktorých termíny konania dohodne priamo so zodpovedným zástupcom zhotoviteľa. Priebeh
kontrolných dní budú dokumentovať písomné záznamy.
11.3 Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný uhradiť škodu tým spôsobenú
druhej strane. To neplatí, ak preukáže. že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcim]
zodpovednosť.
11.4 Objednávateľ jc oprávnen)' použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce
z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám, je
podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ dielo na iné účely
bez súhlasu zhotoviteľa má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý
z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda. má právo tiež
na náhradu škody.
11.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú. že obchodné a technické informácie. ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Čl. XII. Spory
12.1 Všetky spory. ktoré vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. sa zmluvné strany
zaväzujú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možnú. o spore rozhodne súd podľa
pri sl ušnosti obi cdnávateľa.
12.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu. alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia

faktúrovať objednávate!'ovi
vo výške rozpracovanosti
jednotlivých prác. Rozpracovanosť
sa
určí komisionálnym jednaním, ktorého sa zúčastnia zodpovední zástupcovia zmluvných strán.

{:l. XIII.

Záverečné

ustanovenia.

13.1 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /Obchodný zákonník/o
13.2 Táto zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží zhotoviteľ a 2 objednávate!'
13.3 Túto zmluvu je možné meniť a doplňať len písomnými dodatkami odsúhlasenými oboma
Imluvnými

stranami.

13.4 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania
odo dňa doručenia

V Pohraniciach,

dňa

oboma zmluvnými

1.2.2011

oboma zmluvnými stranarni, s účinnosťou
stranami podpísanej zmluvy zhotoviteľovi.

V Nitre,

dňa l. 2. 20 II

Za zhotoviteľa:
Ing. Miloš Gontko

STAVPROS, s. ľ. o.
Farská

949 Ol Nitra

IČO: 36 5

IČ: 2021349484

I

J

.

