ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obec Petrovany
Petrovany 317
082 53 Petrovany

Zastúpený:
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach:
- o zmluvných vzťahoch:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Ing. Jánom Lenkom – starostom obce
Ing. Ján Lenko
Ing. Ján Lenko
VÚB, a.s.
3923572/0200
00327603
2021225646

2. Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach:
- o zmluvných vzťahoch:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Ing. Rudolf Novotný – DRUPROJEKT IPZ
Ing. Rudolf Novotný
Ing. Rudolf Novotný
Ing. Ľubomír Grocký
UniCreditBank Prešov
SK84 1111 0000 0068 6482 1006
32913729
1020992698
SK1020992698

II. V Ý C H O D I S K O V É P O D K L A D Y A Ú D A J E
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka.
2. Východiskové podklady :
Názov stavby
Miesto stavby
Investor

: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v obci
Petrovany
: Petrovany
: Obec Petrovany

3. Projekt bude financovaný z dotačných prostriedkov Európskej únie, v rámci operačného
programu Ľudské zdroje.
III.

PREDMET PLNENIA

1. Predmetom tejto zmluvy je:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s náležitosťami pre
realizáciu stavby k projektu „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v obci
Petrovany“.
IV.

ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je : do 30.11.2016
2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok čl. III. odovzdaním projektu stavby v rozsahu pre
vydanie stavebného povolenia a v rozsahu pre realizáciu stavby.
V.

CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy predstavuje cenu
najvýhodnejšej cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania
realizovaného v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Navrhovaná zmluvná cena za PD pre vydanie stavebného povolenia je:
Cena bez DPH : 3.100,- EUR
DPH 20% :
620,- EUR
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH : 3.720,- EUR
Navrhovaná zmluvná cena za realizačnú dokumentáciu je :
Cena bez DPH : 1.650,- EUR
DPH 20% :
330,- EUR
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH : 1.980,- EUR
Navrhovaná zmluvná cena podľa čl. III. celkom :
Cena bez DPH :
4.750,- EUR
DPH 20% :
950,- EUR
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH celkom: 5.700,- EUR
Slovom : Päťtisícosemstoosemdesiat EUR.
Cena za predmet obstarávania je stanovená ako maximálna.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela podľa čl. III. uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní od
zaslania faktúry za PD pre vydanie stavebného povolenia a po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a dodaní projektu v podrobnosti pre realizáciu stavby za realizačnú
dokumentáciu.
2. V prípade omeškania peňažného záväzku v náväznosti na § 369 Obchodného zákonníka
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania 0,05 % za každý deň omeškania.
4. V prípade omeškania odovzdania predmetu plnenia zo strany zhotoviteľa, ten zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania.
4. V prípade, že dôjde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo
vyfaktúrovať ku dňu odstúpenia, resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce vzájomne
zápisnične dohodnuté.
VII.

ZÁRUČNÁ

DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny v projekte stavby, ktoré by vyplynuli z vydania nových
zákonov a noriem po odovzdaní projektu stavby.
3. Záručná doba je 48 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania projektu stavby
objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť prípadné vady projektu stavby do 15 dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.
VIII. S P O L U P Ô S O B E N I E O B J E D N Á V A T E Ľ A
Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá predmet zmluvy v súlade s podmienkami zmluvy podľa
týchto podkladov objednávateľa:
- Polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia.
IX. O S T A T N É U S T A N O V E N I A
1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na používanie
tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ

projekt na iné účely bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ
odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal.
2. Zhotoviteľ vypracuje a dodá projekt stavby v rámci dohodnutej ceny v šiestich
vyhotoveniach.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a
dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy.
4. Ak dohody uzavreté podľa bodu IX.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia
záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda je podkladom
pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie predmetu plnenia v rozsahu čl.
III tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávateľskými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
v rámci ktorej bude poskytovaná služba financovaná, a to oprávnenými osobami v zmysle
Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im potrebnú
súčinnosť.
X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmeniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna strana požiada o rozhodnutie súd.
3. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá
objednávateľ a dve zhotoviteľ.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni
jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Petrovanoch, dňa:

05.08.2016

Za objednávateľa:

...............................................
Ing. Ján Lenko, staroste obce

V Prešove, dňa:

05.08.2016

Za zhotoviteľa:

.............................................
Ing. Rudolf Novotný

