ZMLUVA O DIELO č. 2019/ČOV/1
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.213/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Štatutárny zástupca
Za veci technické
Zápis do denníka
1.2 Zhotoviteľ
Sídlo
IČO
IČ DPH
Bank. spojenie
Číslo účtu
Štatutárný zástupca

: Obec Vysoká pri Morave, Obecný úrad
: Hlavná 196
: 900 66 Vysoká pri Morave
: 00305197
: 2020643746
: PRIMA banka Slovensko a.s.
: 328623002/5600
: p. Dušan Dvoran – starosta
: Dušan Dvoran, Karol Dvoran
: Dvoran Dušan, Karol Dvoran,
:
:
:
:
:
:
:
:

EKOCENTRUM SLOVENSKO s.r.o.
Stredná 126
059 91 Veľký Slavkov :
31 714 030
:
2020517422
UniCredit Bank
IBAN : SK42 1111 0000 0066 2330 0007
Ing. Frank Werner

2. Predmet a podmienky dodávky

2.1 Predmet plnenia zmluvy o dielo je projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie:
Linka odvodnenia kalu pre ČOV
Rekonštrukcia ČS Hraničiarska ulica
Rekonštrukcia ČS Poľná ulica
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude v rozsahu :
A : Sprievodná správa
B : Súhrnná technická správa
C : Celková situácia stavby
D : Dokumentácia stavebných objektov
E : Dokumentácia prevádzkových súborov
F : Celkové náklady stavby – rozpočet a výkaz výmer
odovzdané bude 6 kompletných paré dokumentácie v tlačenej forme, 1 ks CD ktoré
bude obsahovať aj elektronickú podobu kompletnej PD vo formáte pdf a celkové
náklady vo formáte xls.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je
nevyhnutná na splnenie predmetu ZoD .
2.3 Dielo bude odovzdané objednávateľovi v termíne dohodnutom v tejto zmluve.
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3. Lehoty plnenia záväzkov zmluvy o dielo
3.1 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovných termínoch:
zahájenie projekčných prác :
ukončenie prác najneskôr :

15.05.2019
15.07.2019

4. Cena za dielo
4.1 Cena za dielo v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v súlade s Výmerom
Ministerstva financií SR č. R-3/1996 zo 17. júla 1996
4.2 Celková cena za dielo vrátane DPH je:

5.400 €
slovom : päťtisícštyristo eur
5. Fakturácia a platobné podmienky
5.1 Fakturácia je podmienená odovzdaním diela objednávateľovi.
5.2 Podkladom pre faktúru je zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
5.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo riadne prevziať a zaplatiť zaň cenu
nasledovne:
100% do 5 pracovných dní
5.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
6. Spolupôsobenie objednávateľa
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je
nevyhnutná na splnenie predmetu ZoD.
6.2 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného diela po odovzdaní a prebraní
diela.
7. Spolupôsobenie zhotoviteľa
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.
Pred podpísaním zmluvy si skontroluje miesto plnenia diela a potvrdí správnosť
údajov uvedených vo výzve.
7.2 Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou
s osobitným dôrazom na kvalitu diela.
8. Odovzdanie diela
8.1 Zhotoviteľ vyzve písomnou formou objednávateľa na prebranie diela
8.2 Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní objednávateľovi
nasledovné doklady:
6 kompletných paré dokumentácie v tlačenej forme, 1 ks CD bude obsahovať aj
elektronickú podobu kompletnej PD vo formáte pdf a celkové náklady vo formáte xls.
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9. Záručná doba a zodpovednosť za vady
9.1 Zhotoviteľ poskytuje záruku na projekt po dobu 24 mesiacov odo dňa
prevzatia projektu
9.2 Objednávateľ je povinný oznámiť vady diela zhotoviteľovi po tom, čo boli zistené,
najneskôr však do konca záručnej lehoty.
9.3 Pre prípad vady diela zavinenej zhotoviteľom má objednávateľ právo požadovať
od zhotoviteľa a zhotoviteľ má povinnosť vykonať bezplatne odstránenie
oprávnenej reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje oprávnene reklamované
vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu v osobitne dohodnutej lehote.
10. Porušenie zmluvných povinností a ich pokuty
10.1 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonané práce
a dodávky zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,5%
z fakturovanej ceny vrátane DPH za každý deň omeškania úhrady.
10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluvne dohodnutom
termíne uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z príslušnej ceny
diela za každý deň omeškania, najviac však celkom 25 % z ceny diela.
11. Ostatné ustanovenia
11.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právnymi predpismi stanovené oprávnenia na
vykonávanie činností v rozsahu predmetu tejto ZoD.
11.2 Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že neposkytnú tretím stranám obchodné
a technické informácie zverené im druhou stranou ani ich nepoužijú pre iné
účely bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
11.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác z dôvodov u jednej zmluvnej strany
má druhá strana oprávnenie požadovať úhradu skutočne nabehnutých
nákladov.
12. Záverečné ustanovenia
12.1 Zmluva je uzavretá okamihom podpisu tohto návrhu objednávateľom aj
zhotoviteľom.
12.2 V prípade sporov sa hociktorá zmluvná strana môže obrátiť so žiadosťou na
súd, aby rozhodol o jej návrhu.
12.3 Na vzťahy osobitne neupravené touto ZoD sa vzťahujú ustanovenia
Obchodného zákonníka.
12.4 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží po dvoch exemplároch.
Vysoká pri Morave, dňa 30.4.2019

………………………. dňa ………...

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Dušan Dvoran

Ing. Frank Werner

starosta

riaditeľ spoločnosti
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