ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie projektu stavby,
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY
1.1 OBJEDNÁVATEĽ :

OBEC KOKAVA NAD RIMAVICOU
Nám. 1.mája č.1
985 05 Kokava nad Rimavicou

v zastúpení starostom obce : Ing. Ján Chromek
email : obec@kokava.sk
IČO : 00316130
DIČ : 2021237097
1.2 ZHOTOVITEĽ :

Ing. Zoltán LUKÁČ - autorizovaný stavebný inžinier
reg.č. 0070 * A * 1, 0070 * A 3-1
inžiniersko - projektová kancelária
Rádayho 16, 984 01 Lučenec
tel./fax : 047/ 43 34278, 0905 6199884
e-mai : lukac.z0070@gmail.com
IČO : 10869751
DIČ : 1029278987
IČ DPH : SK 1029278987
Bankové spojenie : VÚB Lučenec, IBAN : SK9302000000000109046352

čl. 2 PREDMET ZMLUVY, ROZSAH A OBSAH PLNENIA
2.1

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať projektovú dokumentáciu stavby :
„Rekonštrukcia starej časti MŠ v obci Kokava nad Rimavicou“
Projekt rieši rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy v rozsahu : úprava dispozície podľa
vypracovanej štúdie, výmena výplní otvorov, povrchové úpravy, podlahy, rekonštrukcia vnútorných
rozvodov elektro, ZTI, ÚK a nevyhnutná oprava klampiarskych konštrukcií strechy vrátane
položkovitého rozpočtu s rozdelením položiek podľa požiadaviek investora. Projektová dokumentácia
bude vypracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

2.2

Dodatočné požiadavky nad rozsah projektu resp. zmeny sa rieši dodatkom k tejto zmluve.

2.3 Predmetom zmluvy nie je výkon inžinierskej činnosti – dodanie stavebného povolenia a výkon
autorského a stavebného dozoru počas realizácie stavby.
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čl. 3 : SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1

3.2

Projekt stavby bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v šiestich vyhotoveniach. Na
požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú
úhradu.
Pri vypracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa.

čl. 4 : ČAS PLNENIA
4.1

4.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu čl.2
tejto zmluvy do 30.11.2018.
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané doklady a podklady sú bez právnych vád.

čl. 5 : SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
5.1

V rámci svojho spolupôsobenia objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom
poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v zabezpečení prístupu do
budov pre zameranie skutkového stavu. Ďalšie spolupôsobenie poskytne podľa potreby, počas
spracovania projektu. Ide hlavne o poskytnutie dostupných pôvodných projektov a výkresov
stavby, ak sú k dispozícii.

čl. 6 : CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1

6.2

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vychádza z výsledkov procesu vykonania prieskumu trhu
zabezpečeného podľa §9 odseku 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom zhotoviteľ svojou cenovou
ponukou uspel.
Cena za predmet diela bez DPH je : 4 900,0 Eur
20 % DPH :
980,0 Eur
cena vrátane DPH :
5 880,0 Eur
slovom : päťtisícosemstoosemdisiat Eur

6.3

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na plnenie zákazky.

6.4

Podkladom pre úhradu za predmet zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení
predmetu zmluvy, pričom úhrada faktúry je podmienená podpísaním preberacieho protokolu obi
dvoma zmluvnými stranami.

6.5

Splatnosť faktúry je 45 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6

V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť pomernú čiastku zo zmluvnej ceny podľa
vzájomne dohodnutého rozsahu rozpracovaných projekčných prác.
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čl. 7 : ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady vzniklé po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.2

čl. 8 : ZMLUVNÉ POKUTY
8.1

Penále za nedodržanie termínu dodania PD je 0,05% z ceny predmetu obstarania za každý deň
omeškania.
Penále za nedodržanie platobných podmienok zo strany objednávateľa je 0,05% z fakturovanej
sumy za každý deň omeškania.

8.2

čl. 9 : VŠEOBECNÉ UJEDNANIA
9.1
9.2
9.3

Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce
z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám je
podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
Túto zmluvu je možné zmeniť iba písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnym zástupcom
objednávateľa a zhotoviteľom.
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní 2 vyhotovenia
obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

Kokava nad Rimavicou
dňa : 27.09. 2018

––––––––––––––––––––
Objednávateľ

Lučenec, dňa : 27.09.2018

––––––––––––––––––––
Zhotoviteľ

