ZMLUVA O DIELO č. lIPD NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ
DOKUMENTÁCIE
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
/d'alej len "zmluva"/
l.

ZMLUVNÉ STRANY

Medzi:
Objednávateľom: Obec Terňa
so sídlom: Obecný úrad Terňa 119/58, 082 67 Terňa
zastúpeným štatutárnym orgánom: Ing. Juraj Senderák, starosta obce
IČO: OO 327 867
mč: 2020548222
Tel.: 051/ 459 52 21
Fax: 051/459 52 21
bankové spojenie: Prima banka
číslo účtu vo formáte IBAN:
SK20 5600 0000 0088 1765 3002
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
-zrnluvných
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
-realizačných
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
/d'alej len "objednávatel"'/
a
Zhotoviteľom: Ing. arch. Dušan Chobor - URBAN GREEN
sídlo: Kutuzovova 6474/29, 080 05 Prešov - Solivar
IČO: 47690933
IČ DPH: SK 1049845302
DIČ: 1049845302
Tel., fax:
bankové spojenie:
číslo účtu vo formáte IBAN:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných
- realizačných
/d'alej len .zhotovitel"?
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II.
PREDMET PLNENIA ZÁKAZKY
l.

2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a) Zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku lII. a odovzdá ho
objednávateľovi,
b) Objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi všetky nevyhnutné potrebné podklady
a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela a hotové dielo prevezme, najneskôr
posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu
za dielo podľa čl. V. tejto zmluvy.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady technickej
špecifikácie a iné požiadavky diela, ktoré majú vplyv na rozsah a formu diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.
DIELO
1.

Dielom podľa tejto zmluvy je: Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre
projekt: "Realizácia stavby (DRS) telocvične v obci Terňa", ktorý bolobstaraný postupom
podľa § 117 zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozsah projektovej dokumentácie:
- architektonicko-stavebné riešenie
- statika konštrukcií
- elektroinštalácia
- zdravotechnika
- prípoj ka splaškového kanálu
- prípoj ka dažďovej kanalizácie alebo jej riešenie podľa exist. stavu územia
- vykurovanie
- vzduchotechnika
- rozpočet/výkaz výmer
- expedované komplet sady 6 ks + l x CD

Projektová dokumentácia bude dodaná v 6-tich vyhotoveniach II x v elektronickej podobe CD/DVD,
výkresy vo formáte PDF, písomná časť vo formáte Word, rozpočet a výkaz výmer vo formáte
Excel/.
2. Poskytnutie odborného poradenstva v rozsahu konania objednávateľa v stavebnom konaní.
3. Spracovanie iných podkladov (podľa potreby objednávateľa napr. interiéry v budove a pod.)
4. Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo
výstavbe.

IV.
LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV
l.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje spracovať dokumentáciu do 28.02.2019.
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2.

3.

4.
5.
6.

Túto zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností.
Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:
a) ak zhotoviteľ
neakceptuje
požiadavky
objednávateľa
v súlade s Úzernnýrn
rozhodnutím
b) ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy objednávateľovi
do 20 dní odo dňa
uplynutia lehoty uvedenej v čl. IV. ods. l tejto zmluvy,
c) odovzdané dielo nebude splňať podmienky uvedené v čl. III. ods. l tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí cenu za zhotovenie
diela do 60 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry v súlade s čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane.
Ak zhotoviteľ pripraví projektovú dokumentáciu na odovzdanie pred dohodnutou lehotou
plnenia, zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.

v.
CENA ZA DIELO
l.
2.

3.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č.1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena za dielo sa dojednáva vo výške 9 060,- EUR s DPH
Slovom: deväťtisÍcšesťdesiat eur
Zhotoviteľ je platcom DPH.
Dohodnutá cena zahŕňa v sebe dodanie 6 kompletných vyhotovení diela.

PLATOBNÉ
l.
2.

3.
4.
5.
6.

VI.
PODMIENKY

Hotové časti diela podľa čl. III. bude zhotoviteľ fakturovať po odovzdaní diela podľa termínov
v čl. IV. až po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom.
Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá musí
obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa zákona Č.
222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru
zhotoviteľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy.
Vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje.
Faktúra je uhradená dňom odpísania finančnej čiastky z účtu objednávateľa, za podmienky
správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu.
Lehotu splatnosti faktúry zmluvné strany dohodli na 60 dní, ktorá začína plynúť odo dňa
doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti.
V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu
od zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia
fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu. Objem prác
musí byť odsúhlasený objednávateľom.
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VII.
ZODPOVEDNOSŤ
l.
2.

3.

4.

ZA VADY

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že
bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých
od objednávateľa a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je
vylúčená. Spracovatel' sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu
po uplynutí oprávnenej reklamácie.

VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA
l.

2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za projekt zaplatí objednávateľ úrok
z omeškania vo výške 0,005% z fakturovaného základu dane, t.j. zo základnej ceny ako aj
dane z pridanej hodnoty za každý omeškaný deň.
V prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou diela, uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu
vo výške 0,005% z dohodnutej ceny príslušnej fakturovanej časti za každý omeškaný delí.

IX.
ZÁRUČNÁ DOBA
l.

Zhotoviteľ diela poskytuje objednávateľovi
od odovzdania a prevzatia diela.

záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť

x.
OSTATNÉ USTANOVENIA
l.
2.

3.

4.

5.

Zhotoviteľ
bude pravidelne
na základe dohody,
informovať objednávateľa
o stave
rozpracovaného projektu.
Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladmi objednávateľa ajeho pokynmi.
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 na iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Dielo vypracované na základe tejto zmluvy je určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho
ďalšie použitie na in)' ako dohodnutý účel, je možné len so vzájomným súhlasom zhotoviteľa
a objednávateľa.
Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela.
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6.

Zmluvné strany majú právo ukončit' platnost' tejto zmluvyodstúpením od zmluvy z dôvodov
závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

7.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
a. prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 60 dní,
b. prekročenie lehoty zhotovenía projektu uvedenej v čl. III. tejto zmluvy o viac
ako 30 dní.
Xl.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od účinnosti zmluvy do 28.02.2019.

2.

Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
•

3.

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov
na základe súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
dve vyhotovenia.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
so všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú.
Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnost' nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

4.
5.
6.

V Terni, dňa

It, 1

!J(tf
.

V Prešove, dňa

za objednávateľa:
Obec Terňa

za zhotoviteľa:
URBAN GREEN
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It, /

if-If

.

