Číslo zmluvy : 01/2015/Tim

ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená podľa §536 a následne Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v znení
neskorších predpisov
Projektová dokumentácia
1.

ZMLUVNÉ STRANY :

Objednávateľ :

Obec JALŠOVÍK – Jalšovík č. 23, 962 41 Bzovík

- v zastúpení :

p. Adriana Vicianová – starostka obce

Telefón :
E-mail :
IČO :
DIČ :

045/552 4132
obecjalsovik@gmail.com
00 647 501
202 114 8844

Zhotoviteľ :

Tim projekt, s.r.o., V. P. Tótha č.17 – Zvolen

- zastúpení :

Ing. Ján TIMKO – konateľ spoločnosti

Telefón :
E-mail :
Bankové spojenie :
Číslo účtu/kód :
IBAN :
ČO :
IČ DPH :

0908/916 761
timprojekt27@gmail.com
Slovenská sporiteľňa, a. s. – pobočka Zvolen
403 513 353/0900
SK 030900000000403513353
44 264 844
SK 202 264 0125

2.

PREDMET PLNENIA :

2.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje – vyhotoví a pre objednávateľa dodá v rozsahu a
obsahu tejto zmluvy projektovú dokumentáciu na stavbu :
„OBEC JALŠOVÍK – OBECNÝ VEREJNÝ VODOVOD”
Objekt : REKONŠTRUKCIA OBECNÉHO VODOVODU
- v rozsahu : projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu ( jednostupňový projekt )
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho vyhotovenie
dojednanú cenu dohodnutú v tejto zmluve.

3.

ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY :

3.1.
Zhotoviteľ, ako odborne spôsobilá osoba vypracuje a dodá v rámci predmetu zmluvy
projektovú dokumentáciu predmetnej stavby v jednom stupni :
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby ( jednostupňový projekt
) bude zhotoviteľom spracovaná v rozsahu vymedzenom v Prílohe č. 3 a 4 Sadzobníka
„UNIKA” v podrobnosti realizačného projektu stavby vrátane výkazu výmer a položkovitého
kontrolného rozpočtu.
3.2.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v 6-tich vyhotoveniach.

3.3.
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými
podkladmi
objednávateľa odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, zápismi a
dohodami zmluvných strán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.
3.4.
Pokiaľ v priebehu spracovania predmetu zmluvy vzniknú nové uzatvorené dohody,
alebo nové požiadavky objednávateľa, zaväzujú sa zmluvné strany upraviť dodatkom k tejto
zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu zmluvy.
3.5. Predmetom tejto zmluvy nie je vyhotovenie a dodanie dielenskej, prípadne výrobnej
projektovej dokumentácie, výkon autorského dozoru.

4.

TERMÍNY PLNENIA :

4.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá objednávateľovi dohodnutú projektovú
dokumentáciu v rozsahu a obsahu stanovenom v Čl. 2 a 3 tejto zmluvy v termíne :
- do štyroch týždňov,
- po obdŕžaní geodetického zamerania ( polohopis a výškopis ) trasy jestvujúceho obecného
vodovodu a priľahlého územia obce Jalšovík.
4.2. Uvedený termín plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľ podmieňuje včasným dodaním
prípadných požadovaných podkladov a spolupôsobením – spoluprácou objednávateľa
v technických otázkach v priebehu spracovania projektu.

5.

CENA PRÁC A PLATOBNÉ PODMIENKY :

5.1.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu a obsahu čl. 2 a 3 tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č.18/96 Z.z. o cenách, v znení
neskorších predpisov v zmysle Sadzobníka „UNIKA 2010“ pre navrhovanie ponukových cien
inžinierskych a projektových činností a predstavuje v zmysle vyhodnotenej cenovej ponuky :
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu ( jednostupňový projekt ) :
Cena projektu
= 5 950,00 € - bez DPH !
+ DPH 20 %
= 1 190,00 €
Zmluvná cena celkom = 7 140,00 € - s DPH !

5.2.
Podkladom pre úhradu dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení
predmetu zmluvy, t.j. dodaní spracovanej časti projektovej dokumentácie objednávateľovi.
5.3.
Faktúra bude splatná do 7 dní od jej obdržania objednávateľom. V pochybnostiach sa
má za to, že doručenie trvalo 3 dni.
5.4.
Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry alebo omeškania zhotoviteľa
s termínom plnenia, ktoré bolo zapríčinené objektívnymi faktormi na jeho strane zaplatí dlžná
strana úrok z omeškania v čiastke 0,10 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
5.5. V prípade zastavenia prác zo strany objednávateľa sa objednávateľ zaväzuje uhradiť
zhotoviteľovi rozpracovanosť podľa zápisu o prevzatí rozpracovanosti akceptovaného
zmluvnými stranami.

6.

ZMENA ZÁVÄZKU :

6.1.
Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po
uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy,
alebo uplatní nové požiadavky na dodávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu
zmluvy aj vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia
dojednaných v tejto zmluve.
6.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepostúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu bez
súhlasu objednávateľa.
6.3.
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7
dní od odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana,
ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby
ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

7.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA :

7.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy
a že po stanovenú záručnú dobu bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdané projektové podklady sú bez právnych vád.
7.2.

Záručná doba sa stanovuje na 2 roky po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi.

7.3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať nedostatky zo strany zhotoviteľa. Objednávateľ
je reklamáciu povinný uplatniť bezodkladne písomne do rúk zhotoviteľa. Zhotoviteľ je
oprávnené vady projektovej dokumentácie – plnenia povinný odstrániť bezodkladne a
bezodplatne.
7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa ustanovení
tejto zmluvy a že po stanovenú záručnú dobu bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

8.

INÉ UJEDNANIA :

8.1.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
8.2.
Objednávateľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať – poskytovať včas vysvetlenia a
podklady potrebné a požadované zhotoviteľom v záujme plynulého a bezchybného
spracovania projektovej dokumentácie.
8.3. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím potrebných podkladov zhotoviteľ nie
je v omeškaní s termínom plnenia predmetu zmluvy.
8.4.

Východiskové podklady a spracované matrice ostávajú v archíve zhotoviteľa.

8.5.. Táto zmluva je vyhotovená v 2-ch vyhotoveniach, z ktorých po potvrdení po 1-krát
obdrží každá zmluvná strana.

Vo Zvolene dňa :

V Jalšovíku dňa :

Tim projekt, s.r.o., Zvolen
Ing. Ján Timko,
konateľ spoločnosti

Obec Jalšovík
Adriana Vicianová,
štatutárny zástupca

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

........................................

........................................

