ZMLUVA O DIELO
č. 010215
Čl. l. Zmluvné strany
l.l Objednávateľ

:

Oprávnený zástupca:
Bankové spojenie
číslo účtu
:

Obecný úrad, Tatranská 4 053 14 Spišský Štvrtok
Ing. Ján Greš, starosta obce

:
:

Prima Banka Slovensko, a.s.
3412143001/5600

IČO

:

00329631

DIČ

:

2020717897

(ďalej len objednávateľ)
l.2 Zhotoviteľ :

Ing. Viktor Fabian
Brusník 20, 05311 Smižany

Oprávnený zástupca pre
- zmluvné vťahy

:

Ing.Viktor Fabian

- technické otázky

:

Ing.Viktor Fabian

Bankové spojenie

:

Tatra banka a.s. Spišská Nová Ves

číslo účtu

:

2623380125/1100

IČO

:

33877653

DIČ

:

1021145928

(ďalej len zhotoviteľ)
Čl.2 Predmet zmluvy.
2.l Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto
zmluve pre objednávateľa projektovú dokumentáciu stavebného diela „Rozšírenie IBV v obci
Spišský Štvrtok – lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké"
2.2 Rozsah plnenia sa stanovuje následovne:
- SO 06/4 – Kanalizácia
- SO 05/4 - Vodovod
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednanú súčinnosť.
Čl.3 Rozsah a obsah predmetu zmluvy.
3.1 Projekt bude vypracovaný v rozsahu pre:
stavebné povolenie
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Čl.4 Spôsob vypracovania projektu.
4.1 Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v šiestich vyhotoveniach a
CD. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia za osobitnú úhradu.
4.2 Pri spracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy, zápisy a dojednania zmluvných strán na štatutárnej
úrovni.
4.3 Pokiaľ v priebehu spracovania dokumentácie budú uzavreté dohody, ktoré budú mať
vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve
cenu a termín plnenia vo väzbe na dohody zmluvných strán.
4.4 Projekt bude spracovaný v zmysle zadávacích podmienok investora.
Čl.5 Čas plnenia.
5.l Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu:
- v rozsahu pre stavebné povolenie vypracuje a dodá objednávateľovi do 4 týždňov od
podpísania ZOD a za predpokladu doručenia podmienok vyplývajúcich z územného
rozhodnutia a poskytnutia nevyhnutných podkladov k jeho spracovaniu.
5.2 Dodržanie tohoto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v
dojednanom termíne.
5.3 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený odovzdaním projektu objednávateľovi.
Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie projektu objednávateľovi s následným
záznamom o odovzdaní a prevzatí alebo zaslanie poštou formou doporučenej zásielky.
Čl.6 Spolupôsobenie objednávateľa.
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklady nevyhnutné pre
plnenie predmetu tejto zmluvy. Ide najmä o tieto podklady :
a) polohopis a výškopis lokality trasy kanalizácie a vodovodu vrátane aktuálneho
rozmiestnenia nových pozemkov a komunikácií v katastrálnej mape,
b) územné rozhodnutie
6.2 Objednávateľ umožní odovzdanie ďalších doplňujúcich údajov, upresnení podkladov,
vyjadrení a stanovísk podľa požiadaviek zhotoviteľa, ak vznikne ich potreba pri plnení
predmetu zmluvy.
6.3 Spolupôsobenie sa poskytne zhotoviteľovi najneskôr do troch dní od jeho vyžiadania.
6.4 Za bezchybnosť odovzdaných podkladov a dokladov zodpovedá objednávateľ.
Čl.7 Cena projektu, platobné podmienky.
7.l Celková cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy bola stanovená na základe sadzobníka
pre navrhovanie ponukových cien projektových prác - UNIKA s predmetnou zľavou tak ako
je uvedené v ponuke zo dňa 23.02.2015:
2.700,-- €
dodávateľ nieje platcom DPH
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7.2 Uvedená cena bude zhotoviteľovi uhradená do štrnástich dní po vyhotovení PD
7.3 Podkladom pre úhradu bude faktúra splatná do štrnástich dní po jej odoslaní formou
doporučenej listovej zásielky, alebo obdržaní v prípade osobného odovzdania.
Čl.8 Zodpovednosť za vady a záruka.
8.l Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa tejto zmluvy,
platných zákonov a STN a že bude mať náležitosti dojednané v tejto zmluve.
8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím chybných podkladov
prevzatých od objednávateľa, pričom zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na
ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
8.3 Pre prípad vád v predmete zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vád. Možnosť iného dojednania nie je
vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť do 21 dní po uplatnení oprávnenej
reklamácie objednávateľom. Objednávateľ musí zistenú reklamáciu vady uplatniť
bezodkladne po jej zistení v písomnej forme.
Čl.9 Zmena záväzku.
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo
vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu
zmluvy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v
tejto zmluve.
9.2 Zmenu záväzku je možné riešiť iba písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
9.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v
lehote do 5-ich dní od odoslania dodatku zmluvy.
Čl.10 Všeobecné dojednania.
10.l Objednávateľ je oprávnený použiť dokumentáciu len pre stavbu, resp. objekt, pre ktorý
bola objednaná a dodaná. Akékoľvek ďalšie alebo iné použitie dokumentácie (napr.
opakovaný projekt, reprodukcia, zverejnenie), prenechanie tretej osobe alebo organizácii,
rovnako ako použitie za podklad alebo vzor k projektovaniu rovnakých alebo podobných
projektov, sú možné len na základe písomného súhlasu zhotoviteľa.
10.2 Lehota na prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 3 dni.
10.3 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený
zhotoviteľovi. Zmluva vzniká s prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
10.4 Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny, je odmietnutím
predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh.
10.5 Pre vzájomné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou platia všeobecne platné
právne predpisy, najmä obchodný zákonník a občiansky zákonník.
10.6 Akékoľvek oznámenie podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovené písomne formou
doporučenej zásielky alebo faxom.
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10.7 Akékoľvek neuplatnenie práv neznamená vzdatie sa ostatných práv podľa tejto zmluvy.
10.8 Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
10.9 Táto zmluva je vyhotovená v 2-och vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá strana po jej
podpísaní po dve vyhotovenia.
V Spišskom Štvrtku dňa 24.02.2015

SIGNED
......................................
zhotoviteľ

SIGNED
......................................
objednávateľ
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