ZMLUVA O DIELO č. 03/2016/KA
na zhotovenie projektovej dokumentácie
uzatvorená v zmysle § 536 a následne Obchodného zákonníka

čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ :

Obec Zubrohlava
Plátenícka 464.
02943 Zubrohlava
Zast. starostom : Pavol Bugeľ
IČO : 00315044
DIČ : 2020561928
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. Námestovo
Číslo účtu : SK70 5600 0000 0040 0143 4001

Zhotoviteľ : Ing. Kisková Ľubica - hlavný projektant
Bysterecká 2066/11, 02601 Dolný Kubín
IČO: 40167844
DIČ: 1039276678
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. Dolný Kubín
IBAN : SK4209000000000322098223
čl. 2.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa : Projektovú dokumentáciu na novostavbu „Hasičská zbrojnica v Zubrohlave“ na pozemku
vo vlastníctve Obce Zubrohlava parc.č. 237.
Požadovaný projekt v rozsahu pre stavebné povolenie, rozpočet a výkaz výmer podľa cenovej ponuky zo
dňa 9.12.2016.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie v oblasti získavania údajov
potrebných k spracovaniu dokumentácie a že dokončenú dokumentáciu prevezme a zaplatí za jej
vyhotovenie dohodnutú cenu.
čl. 3.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1 Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dojednanej sumy v 6-tich sadách, rozpočet
v 2-och vyhotoveniach. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na požiadanie objednávateľa dodá ďalšie sady za osobitnú
úhradu.
čl. 4.
TERMÍNY PLNENIA
4.1 Zhotoviteľ' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia dojednaný v rozsahu a obsahu čl.2 tejto
zmluvy v termíne do 21.1.2017.
4.2. Termín začatia a riadneho ukončenia prác zhotoviteľom je závislý od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa.
4.3. V prípade omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia v dohodnutom termíne, pokial' nebude
dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo
omeškanie objednávateľa.
čl. 5.
CENA DIELA
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl.2 je stanovená v zmysle výsledkov verejného obstarávania zo
dňa 14.12.2016 vo výške 4480.- EUR, slovom štyritisícštyristoosemdesiat.- EUR.
5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH.
5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť za prijatý predmet zmluvy stanovenú cenu so splatnosťou 30 dní od
vystavenia faktúry zhotoviteľom.

čl. 6.
SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
6.1 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi potrebné podklady podľa požiadaviek zhotoviteľa.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi potrebné
spolupôsobenie v nevyhnutnom rozsahu, spočívajúcom najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení
podkladov, vyjadrení stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
6.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude
zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať vo výške rozpracovanosti.
čl. 7.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
7.1. Zhotoviteľ' sa zaväzuje vykonať dielo, ktoré bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a nesie
zodpovednosť za jeho kvalitu po stanovenú záručnú dobu, ktorá je 5-ročná a začína plynúť dňom odovzdania
dokumentácie objednávateľovi, pokiaľ nedôjde k zmene platných prepisov pre spracovanie diela.
7.2. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa a povinnosť zhotoviteľa odstrániť
vady dokumentácie bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa,
pričom zhotoviteľ nemohol zistiť ich nesprávnosť, prípadne na ňu vopred upozornil písomne objednávateľa,
ktorý ale písomne trval na ich použití.
čl. 8.
POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA
8.1. V prípade ak zhotoviteľ' nezhotoví dielo v termíne uvedenom v článku 4. ods.4.1 tejto zmluvy zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
8.2. V prípade ak objednávateľ' je v omeškaní s úhradou faktúry za vykonané dielo zaplatí zhotoviteľovi úroky z
omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3. V prípade ak objednávateľ' odstúpi od zmluvy, zhotoviteľovi vzniká nárok na pokrytie nákladov s
vyhotovením diela a odškodnenie podľa rozpracovanosti.
čl. 9.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom, kedy druhá zmluvná strana, ako posledná prejaví svojím
podpisom súhlas s jej obsahom.
9.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy podliehajú písomnému súhlasu zmluvných strán a môžu sa
uskutočniť len formou dodatku k tejto zmluve.
9.3 Táto zmluva má 2 strany a je vypracovaná v 4 exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia a potvrdzujú to svojím podpisom.
V Zubrohlave dňa 21.12.2016

..............................................................
Objednávateľ : Obec Zubrohlava
Zast. starostom : Pavol Bugeľ

V Dolnom Kubíne dňa 21.12.2016

...............................................................................
Zhotoviteľ : Ing. Kisková Ľubica
hlavný projektant

