Zmluva o dielo č. 1/2019

ZMLUVA O DIELO č. 1/2019
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Obec STRETAVA
Obecný úrad Stretava 12
072 13 p. Palín
Zastúpená:
Roman Hudy, starosta
IČO:
00 325821
DIČ:
2020742603
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
4333834001/5600
IBAN:
SK37 5600 0000 0043 3383 4001
(ďalej len „objednávateľ“)
Objednávateľ:

a
Drahoslava Dankaninová
Petrovce nad Laborcom č. 84
07101 Michalovce
IČO:
42099161
IČ DPH:
SK 1043831239
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
SK77 0200 0000 0024 0779 4059
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ:

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá projektovú
dokumentáciu stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru
projektanta „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci
Stretava“.
2. Prestavba bude riešená v rozsahu : rekonštrukcia a výstavba.
Článok III.
Rozsah a obsah predmetu plnenia, spôsob splnenia predmetu zmluvy

1. Predmetná úloha bude riešená v jednom stupni: projekt pre realizáciu stavby bude
slúžiť aj pre stavebné povolenie, vrátane autorského dozoru stavby. Pre stavbu
neexistuje žiadna projektová dokumentácia, ani geodetické zameranie územia.
Geodetické zameranie je nutné.
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SKLADBA PROJEKTU:
A.
B.
C.
D.

Sprievodná správa
Súhrnná technická správa
Situácie
Celkové náklady stavby

D. Dokumentácia stavebných objektov :
SO 01 – REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
SO 02 – VÝSTAVBA CHODNÍKOV
SO 03 – VÝSTAVBA ODSTAVNEJ PLOCHY A VJAZDOV
2. Projektová dokumentácia spracovaná v rozsahu čl. III bodu 1,bude dodaná
v šiestichvyhotoveniach v tlačenejforme. Projektová dokumentácia bude zároveň
dodaná v dvoch vyhotoveniach velektronickej podobe na CD nosiči. Na požiadanie
objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú
úhradu.Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie /naviac vyhotovenia/ sa vypočíta
podľa cenníka reprografických prác.
3. Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným
Slovenským technickým normám, oborovým normám, normám platným pre jednotlivé
práce a konštrukcie a musia byť v súlade sovšeobecne záväznými právnymi
predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a
slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali
európske normy.
4. Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách zhotoviteľ zohľadňuje
všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR
č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.
5. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v príslušnej projektovej
dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o
stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na
požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby podľa Vyhlášky MV SR č.
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z..
Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie.
6. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a
metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.
7. Objednávateľ je povinný spolupôsobiť na tvorbe predmetu zmluvy –projektovej
dokumentácií
formoupravidelnýchkonzultáciísozhotoviteľom
aposkytovaním
informácií,
potrebných
pre
vytvorenie
projektovej
dokumentácie.Vprípade,žezhotoviteľ požiada okonzultáciu, objednávateľ má na
vybavenie žiadosti tri pracovné dni odo dňa doručenia žiadosti.
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Článok IV.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia–projektovú dokumentáciuvypracuje a
dodá v termíne do10 pracovných dní od podpísania zmluvy.
2. Predmet zmluvydodaný v lehote podľa čl. IV bod1 tejto zmluvy je splnený jeho
riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie
doručenie výsledkov práce do sídla objednávateľa spotvrdením o prevzatí.
3. Dodržanie tohtotermínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní sosplnením povinnosti
dodať predmet plnenia v dohodnutom termíne.
Článok V.
Cena a spôsob stanovenia ceny
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne (zhotoviteľ je platcom
DPH):
Cena predmetu zmluvy predstavuje čiastku.................................. 4.320,-€
ČlánokVI.
Platobné podmienky, fakturácia
1. Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy–projektovú dokumentáciubude
faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy , pričom úhrada faktúry
je podmienená vydaním súhlasného stanoviska objednávateľa k prevzatiu projektovej
dokumentácie.
2. Cena bude po vzájomnej dohode oboch strán fakturovaná v plnej výške v jednej
faktúre .
3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch. Okrem povinných
údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH, DIČ,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, IBAN
i) prípadné iné identifikačné údaje
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti
zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi.
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Článok VII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa
podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej
odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy,
ak boli spôsobené porušením povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa
prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju
na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť
projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte).
3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu sú dva roky a začína plynúť odo dňa
odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby
má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady
odstrániť.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto vady odstrániť do 10 pracovných dní od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľom.
6. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564
Obchodného zákonníka.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy – projektovej
dokumentácie v zmluvne dohodnutej lehote podľa čl. IV tejto zmluvy, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny a to za každý deň omeškania
odovzdania diela až do jeho prevzatia objednávateľom.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa
článku VII bod 5 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- € za každú vadu
a za každý deň omeškania.
4. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z obstarávacích
nákladov projektových prác v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov
realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %. Zhotoviteľ
prednostne zistí možnosť zámenyrealizačných prác úpravou projektového riešenia tak,
aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore s podmienkami
stanovenými stavebným úradom.
5. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú
nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.
6. Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez
zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované
ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu
dohodnutej ceny podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy.
7. Ak zhotoviteľ spôsobil spôsobí porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou
objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.
8. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením
zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
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Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého
rozsahu prác.
9. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ odmietne
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto
zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.
10. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý
zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
4. Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladaťvo vzájomnej súvislosti.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy,
zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre
objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Stretave dňa 1. 9. 2019

V Stretave dňa 1. 9. 2019

.................................................................
Drahoslava Dankaninová

........................................................
Roman Hudy, starosta
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