ZMLUVA O DlELO
(podľa ~ 536 a nasi. Obchodného zákonníka)

na vypracovanie projektovej dokumentácie
Číslo objednávatela:

Číslo zhotoviteľa: 1/2019

Či. I
ii OBJEDNÁVATEĽ:
Názov
Sídlo
Zastúpený
Bankové spojenie
číslo účtu
BAN
IČO
DIČ
IČpreDPH
Telefón

ZMLUVNÉ STRANY

: Obec Belža
: Belža 80, 04458 Seňa
: Ing. Ondrej Pravda, starosta
: OTP Banka Slovensko, a,s,
: 8757876/5200
: SK28 5200 0000 0000 08757876
:00323951
: 2021235810
-

: 055/6962874; 0918402818
ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej

1.2 ZHOTOVITEĽ:
Názov

: Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
Statistický register zo dňa 11.02.2002
: Bendíkova 10, 080 01 Prešov
: Ing. Ma~án Pekarovič
: Prima Banka Slovensko as.
: SK26 3100 0000 0043 4002 5800
:35471 271
: 1026448478
: NEPLATCA DPH
: 0905494527

Sídlo
Zastúpený
Bankové spojenie
IBAN
IČO
DIČ
IČ pre DPH
Telefón

d‘alej len „zhotoviteľ“ na strane druhej

ČL 2
2,1

PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zavázuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dlelo (d‘alej aj Z0D)
pre objednávatel‘a a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu pre stavbu:

„Beiža kanaiizácia, zmena stavby pred dokončením“
—

Rozsah a obsah dokumentácie je uvedený v článku 3 tejto ZoD.
2.2

Objednávateľ sa zavázuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne
zhotoviteľovi dohodnuté spolupósobenie.

2.3

Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v dohodnutom termíne a v požadovanej
kvalite.

2.4

Predmet zmluvy o dielo bude dodaný jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle objednávateľa
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2.5

Predmet zmluvy o dlelo bude splnený riadnym vypracovanim a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi podľa
d‘alej uvedených požiadaviek.

ČL3 ROZSAHAOBSAH
3.1.

Obsahom ZoD je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie uvedenej v ods. 2.1. takto:
3.1.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP)
3.1.2. Dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS)
3.1.3. Dokumentáciu porealizačného zamerania skutočného vyhotovenia stokovej slete obce

3.2.

Rozsah a obsah projektovej dokumentácie je v zmysle Vyhlášky č. 453/2000 Z.z,, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

3.3

Realizačná projektová dokumentácia bude vypracovaná a odovzdaná v týchto počtoch vyhotovení:
v tlačenej forme (súpravy Č. 1 6)
6 vyhotovení
v digitálnej forme (vo formáte PDF)
I vyhotovenie
-

-

-

3.4.

Akékoľvek zmeny oproti dohodnutému predmetu ZoD, jeho rozsahu a termínu dokonČenia dlela, ktoré vyplynú
z dodatoČných požiadaviek objednávateľa, zo zmeny všeobecne závázných predpisov, z požiadaviek
verejnoprávnych orgánov alebo z dóvodu vyššej moci či nepredpokladaných prekážok nespósobených
zhotoviteľom, budú predmetom dodatku k tejto ZoD.

Či. 4

PODKLADY A SPOLUPÓSOBENIE

4.1

Závázným podkladom pre splnenie predmetu Z0D je oznámenie o výsledku súťaže a závázná objednávka
objednávateľa.

4.2

Dlelo špecifikované v článkoch 2 a 3 bude vykonané v súlade s podkladmi objednávateľa. Objednávateľ sa
zavázuje sprístupniť, zapožičať alebo odovzdať zhotoviteľovi bezplatne podklady potrebné k vykonaniu predmetu
dlela.

4.3

Objednávateľ sa zavázuje, že na vyzvanie zhotoviteľa mu v Jehote do 5 dní poskytne v rámci spolupósobenia ďalšie
vyjadrenia, informácie, pripadne doplnenie podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu spracovania diela.
Toto spolupósobenie poskytne v písomnej forme, ktorou möže byť aj faxová správa podpísaná oprávnenou
osobou objednávateľa, alebo takto podpísaný zápis z rokovania. V osobitných prípadoch je možné dohodnúť
individuálny termín alebo spósob vyjadrenia, ktorý následne musí byť potvrdený písomnou formou.

Či. 5 TERMÍNY PLNENIA
5.1

Zhotoviteľ sa zavázuje, že vypracuje a dodá predmet ZoD v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto
zmluvy takto:
5.1.1. Dokumentáciu podIa ods. 3.1.1. v termíne: 1212019
5.1.2. Dokumentáciu podľaods. 3.1.2. vtermíne: 1212020

5.2

Nedodržanie termínov zo strany objednávateľa podľa ods. 4.3, ktoré preukázatel‘ne spósobí zdržanie prác
zhotoviteľa, oprávňuje zhotovitel‘a k úprave termínu pinenia, ktoré bude spravidla zodpovedať dlžke omeškania,
spósobeného objednávateľom.

Či. 6
6.1

CENA DlELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena za dielo podľa čI, 2, v rozsahu a obsahu podľa čI. 3 tejto ZoD, je stanovená dohodou zmluvných strán podľa
~ 3 zákona č. 18/1 996 Z.z. o cenách, jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a predstavuje:
Cena za dielo bez DPH
5 895,00 €
DPH 20 %
neplatca DPH
Cena spolu vrátane DPH
5 895,00 €
Slovom: Péťtisícosemstodeváťdesiatpáť EUR s DPH.
V cene je zahrnutý počet vyhotovení dokumentácie podIa ods. 3.2.
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6.2

Podkladom pre úhradu ceny, za vykonané a odovzdané práce podľa ods. 6.1, bude zhotoviteľom vystavená
faktúra, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a úhrada Po je obdřžaní bude realizovaná
na základe dohody zmluvných strán v splátkach, po podpísaní odovzdávajúceho a preberacieho protokolu
projektovej dokumentácie podia ods. 3.1.1 a 3.takto:
6.2.1. Splátka 1: Za DSP Po podpísaní odovzdávajúceho a preberacieho protokolu projektovej dokumentácie
podľa ods. 3.1.1. Splatnosť splátky 30 dní na základe vystavenej faktúry.
6.2.2. Splátka 2: Za DRS po podpísaní odovzdávajúceho a preberacieho protokolu projektovej dokumentácie na
úrovní podľa ods. 3.1.2. a 3.1,3. Spiatnosť splátky 30 dní na základe vystavenej faktúry.

6.3

Prípadné d‘aišie vyhotovenia predmetnej dokumentácie poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za osobitnú úhradu
vo výške nákladov na reprogra~cké práce.

6.5

V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu
z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

6.6

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z
fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

6.7

Objednávateľ ani zhotovitel‘ nie sú v omeškaní, ak nemůžu spiniť svoj závázok v důsledku omeškania druhej
strany alebo působenia vyššej moci.

Či. 7

ZMENYADOPLNKY

7.1

Ak sa v priebehu prác zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo bude potrebné
predmetnú dokumentáciu zmeniť prípadne rozšíriť o nové činnosti, ktoré neboli predvídané v čase uzatvorenia
ZoD, objednávatei‘ aj zhotoviteľ sa zavázujú pristúpiť po vzájomnej dohode na prípadnú zmenu ceny diela alebo
termínu plnenia.

7.2

Meniť (doplnit) zmluvu je možné len formou písomných dodatkov podľa ods. 11.3 tejto ZoD.

Či. 8

ZODPOVEDNOSt ZHQTOVITEĽA

8.1

Zhotoviteľ diela zodpovedá za dodržanie všeobecne závázných predpisov, technických noriem a ustanovení tejto
Z0D. Ďalej sa bude riadiť záváznými podkladmi objednávatei‘a, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán.

8.2

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený a odovzdaný objednávateľovi podľa ustanovení
tejto zmluvy kompietne a bez chýb (nedostatkov).

8.3

Zhotovitel‘ sa zavázuje prípadné chyby (nedostatky) diela odstrániť bezodplatne, najneskůr do 14 dní po
uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu chyby plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ
povinný uplatniť bezodkladne Po zisteni chyby v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou.

8.4

Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby dokumentácie, ktoré boli spůsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu
upozornil objednávatei‘a a ten na ich použití trval.

Či. 9 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
9.1

Objednávateľ aj zhotovitel‘ můžu odstúpiť od zmluvy len z důvodu podstatného porušenia zmluvy druhou stranou
podľa ~ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z důvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú
nepredvídané okolnosti, nezávislé Od vůle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemůžu ovplyvniť.

9.2

Pri odstúpení od zmluvy objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť práce na predmetnej
dokumentácii.

9.3

Pre vyrovnanie zmiuvných strán pri odstúpení od zmluvy sa bude postupovať podľa ~ 548, ods. 2 Obchodného
zákonníka. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi do 30 dní od termínu oznámenia o odstúpení od zmluvy
preukázanú rozpracovanosť projektových prác, resp. náklady, ktoré zhotovitel‘ vynaložil na dielo do dátumu
odstúpenia od zmluvy.
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ČL 10 OSTATNĚ USTANOVENIA
10.1

Objednávatel‘ je opráVfleflý použiť predmet tejto ZoD iba pre účely vypiývajúce z tejto zmluvy. Jeho ině použitie
najmä prenechanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotovitel‘a.

10.2 Objednávateľ aj zhotovite~ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti s predmetom
ZoO zverili nesprístuPflia tretim osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre mé účely.
10.3 Splnením povinností podia ods. 2.2 prechádza vlastnicke právo na objednávateľa, ktorý súhlasi stým, aby
zhotoviteľ použil pinenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu na propagáciu svojej odbornosti.
10.4 Zhotovitel‘ bude objednáVatel‘a informovať O stave rozpracovanosti diela priebežne podľa potreby riešenia
aktuálnYch problémov, alebo inou formou dohodnutou s objednávateľOm. Zhotovitel‘ sa bude zúčastňovať na
pracovných rokovaniach zvolaných objednávateľom pozvánkou odoslanou minimálne 7 dní pred terminom jeho
konania. Záveíy Z rokovaní uvedené v príslušných záznamoch, sa stanú podkladmi objednávatel‘a v zmysle ods.
4.3.
10.5 Všetky oznámeflia (vykonávané v súvislosti so ZoO) musia mať písomnú formu. Oznámenia podl‘a tejto ZoO sú
riadne doručené adresátovi, ak sú odovzdané osobne (potvrdenim kópie), alebo zaslané doporučenou listovou
zásielkou (za riadne doručené sa pokiadajú oznámenia dňom odovzdania zásielky príjemcovi, alebo dňom, kedy
prijemca pri prvom pokuse o doručenie zásielku z akýchkol‘vek dčvodov neprevzal, alebo odmietol zásieiku
prevziať).
10.6 Ak medzi objednávatel‘Om a zhotovitel‘Om vzniknú spory, budú sa riešiť zmierovacími konaniami. V pripade
neúspešnOsti zmierovaciehO konania predloží jedna zo strán návrh na riešenie sporu na príslušný súd.

Č‘. ii
11.1

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ZoO vzniká prejavenim súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť pisomný, riadne potvrdený a vyjadrený
oprávneným zástupcOm zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

11.2 ZoD nadobúda účinnosť dňom doručenia podpisanej zmluvy podIa čI. 11.1 druhej zmluvnej strane, pričom
rozhoduje neskorši dátum doručenia jednej zo zmluvných strán druhej zmiuvnej strane.
11.3 Meniť alebo doplňovať text tejto ZoD je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkOv k tejto zmluve sa
vyžaduje dohoda o celom texte.
11.4 K návrhom dodatkoV k tejto ZoO sa zmluvně strany zavázujú vyjadriť písomne, v lehote do 7 dni od doručenia
návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
11.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia prislušné ustanovenia ObchodnéhO zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných predpisov.
11.6 Táto zmluva má 4 strany a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotovitel‘a a tn rovnOpisy
pre objednávatel‘a.

