ZMLUVA O DIELO
č.zmluvy 4/2018
Na zhotovenie

idokumentácie

.ZBERNÝ DVoR čERVENÝHRÁDoK*
pod|.a$ 53ó a nasl.obchodného
Uzatvoťená
záko níkaazák'č'18/|996Z'z'
ocenáchvznení
prcdpisov.
ncskorších
Autorský
zákonč.6l8/2003Z.z.v zneníneskorších
predpisov
zák.č.211/)0o0
z.7'.o slobodnomprístupe
inlbrmáciám
v
znení
predpisov.
k
neskoršich
Č|ánok1
ZmIuvné
strany
!'

objcdnávate|.:
Obec Čen.enýHrádok
Sídlo:
Červený
Hrádok193.95182 Ma|é
Vozokany
Štalutárn)orgán :
Ing'Bohumírsabík starosta
Zodpovednýzástupca
- starosta
vo veciachzmIuvných:Ing.Bohumír
Šabík
Bankovéspojeniei
Čísloúčtu.

IČo:
D | Č:

IC DPH :

2.

00 656 127

202 'tos 9007

Niejc platcom
DPH

Zhotovitel':
SIRIUS COMPANY s.r.o.
Sidlo:
spoítová
40/|o.99l | | Ba|ognadlpl.om
Statutámyorgán:
ImrichNedel.a- konale|'
zodpovednýzástupca
vo veciach
zmluvných:
Ing.Rajmund
Ncde|.a
Bankovéspojenie.: VUB a.s. vinica
Č'účtu
.
sK7902000000003847.17035
I
lČo:
5 06 9 18 8 1
DIČ:
2120423899
Č|ánok2
Predmetplnenia

2.l. Predmetomzmlrrvyje zhotovenieprojektovejdokumentáciestavbypre stavebné
povolenie:

,,ZBE

DVoR ěERVENÝ HRÁDoK.

za podmienokdojcdnaných
v tejtozmluve v rozsahuponuky\' zmys|€ zákona č.343/20|5
(J verejnomobstarávaní
2'2. Zhotovitel.sa zaváZujeqkonat. dielo vo v|astnommcne ana vlástnúzodpovcdnosť
pri
dodrŽani stanovenýcl]kvalitativn)'ch paramctrov.d.alej platných STN. technologických

posttlpov a vŠeobecne
závžizných technickýchpožiadaviek'platných právn},ch
prevádzkových
a bezpečnostných
predpisov.pri dodrŽanivŠetkých
podmienoktejtozmIu\'J
při
a spoIupósobcní
objednávate|.a.
2.3.objednávaLel.sa po splnení podmienok teito zmlu!T' zavázuje za ukončenú
prevzatú
projektovú
dohodnutú
cenu a poskýnúť
a objednávate|bm
dokumentáciuuhradiť
/holovile|.o\
i dojednané
spolupósobcnie.
Článok3
Rozsahe obsahprojektovejdokumentácie
3.|'
.
.
.

pre rrydanie
Projektovádokumentácia
budev]-pracovaná
v rakejforme,aby moh|aslúžiť
povoleniastavbyv rozsahu:
stavebného
priestorov
Zameranieriešených
textováčasť
PD 6x
wýkresová
čast'6x
rozpočet
v paťé
č.l a 2
!ýkaz výmerprepotrebyVo v paréč.3 - 6

3.2. Projekovádokumentácia
budeodovzdanáv grafickeja digitá|nejforme'
3'j. Projektovádokumentácia
budevypracovaná
a dodanáv rámci ceny'ktoráboladohodnutá
fixnou sumou aktorú nemožnododatočnemeniť. Projektovádokumentáciabude
!rypracovaná
a dodanáv šiestichryhotoveniach.
Na požiadanie
objednávate|.a
zhotovitel.
dodáďalšieqhotoveniav požadovanom
voPreddohodnutú
úhřadu.
mnoŽstve
za osobitú
všeobecne
3.4. Pri wllacovaníprojektovej
dokument]ácie
záv:izné
budezhotovitel'dodrŽiavať
predpisy'technickénormy, dojednaniatejto zm|u\T a bude sa riadiť posk}tnutými
podk|admi
objednávalel.a
odovzdan;ími
ku dňuuzavretiatejtozmluw.
ČÉnok4
Dobaplnenie
4.1.

Pťojektovádokumentáciastavbypre stavebné
povoleniebude odovzdanádo dvoch
m€ s iacov po podpíslnízmlulT.
Článok5
podmienky
cena za die|oa p|atobné

5.2. Cenaza dieloje:
CenabezDPH
DPH
Cena spolu:

4950€
0€
4950€

5.3. FaktúÍa
vo výškc4 950 € s DPH bude vystavenápo dodanídiela.
5.4. Medzi zmluvnýrnistranamiboladohodnutálehotasplatnosti'
ktorájeó0 dnía je vyznačená
na faktúre'
prcdloŽená
5'5. Zhot.Jvitel.onl
|aktúramu5íspiňať
naleŽilo\lidaňoléhodokladu.
5.6. Zhotovitel'nie ie Dlatitel'omDPH.

Článok 6
Zmluvné pokuty
6.l.
6'2'

ó.3.

Ak zhotovite|.nedodrŽítermíny odovzdania diela zaplatí objed|rávate|.ovi
zmluvnú
pokuttl vo q'ške 0'05 o/oz cenyza die|o?'akaždýdeň omeškania'.
V pťípade.
že objednávatel'budev omeškanís úhradou faktúryvyúčtovania
zhotovitcl.a.
yo
zaplatízhotovite|.ovizmluvnú pokutu vo liiške 0.05
zceny za dielo za každýdeň
omeškania.
Zaplatením
zmluvnejpokutubliŽšieurčenej
vbode l a 2lohto článkunie je dotknutý
nárok zmluvnej stmny na náhraduškodyv dósledku porušeniapovinnostidohodnutýchv
teito zmluve.
článok 7
ostatné ustanovenia

7'1'

7.2.

7'3.

7.4.

7'5'

7.6.

objednávatel. sa zavázuje. Že počas spracúvaniaprojektovej dokumentácie posk}.lDe
zhotovitel.oviv nevyhnulnom rozsahu polrebnéspolupósobenie'spočívajúce
hlavne v
odovzdanídoP|ňuiúcich
údajov.upresnenípodkladov a spÍístupncní
stavby na čas
nev}'hnutnýpre meračsképráce skutkovéhostavu stavb). jej konštrukčných
častía
vy.bavenia'Toto spoIupósobenieposkytnezhotovitel.najneskoÍšie
pťacovných
do 2
dníod
jeho lryžiadania' osobitú |ehotudojednáv pripade.ak sa budejednaťo spolupósobcnie.
ktorénemóžeobjednávatel.
zabezpečiť
vIastnýmisilami.
Zhotovitel.zodpovedá za \ady. ktoré má predmet plnenia v časejeho odovzdania
objednávatel.ovi.Za skýé vady zhotovitel' zodpovedá v rozsahu svoje.jspósobilosti na
vykonávaniečinností'ktorésúpÍedmetomzmIuw.
Zhotovite|. nezodpovedá za vady diela. ktoré boli spósobenépoužitim podkladov
poskynutých objednávate|.oma zhotovitel. ani pri vyna|oženívšetkej starostlivosti
nemoholzistit'ich nevhodnost..alebo na ne upozomil objednávatel.a.
a ten na ich použití
trval.
objednávate| sa zav:izuje.Že prípadnúrek|amáciuvady diela up|atnív písomnejtbrme
a to do 30 Pracovnýchdnípo jej zistenído rúkzodpovedného
zástupcuzhotovitel.apodl'a
čl. l' tejtozmluvy' Lehotana odstráneniereklamovanýchzávad podl.aich charakterubude
vájomne písomnedohodnutámedzi zodpovednýmizástupcamizmluvnýchstrán .
Prejednanieochrany autorskýchpráv póvodných autorovrieŠených
stavebnýchobjektov
ostáva v pósobnosti objednávatel'av zmys|e zákona ě. ó18/2003 Z'z' o autoťskompráve
a právach súvisiacichs autorskýmprávom (Autorskýzákon) v zneníneskorších
predpisov
Zm|uvnéstrany prehlasujú.Že všetkvskutočnostiobchodnej,technickejalebo {robnej
povahy. o ktoďch sa zmluvnéstrany počasp|neniapredmetutejto zmluvy dozvede|i,sú
predmetomobchodnéhotajomstva'podl'a pťíslušných
ustanoveníobchodného
zákonníka'
Zm]uvnéstranv sa zaýdzujír.Že tieto informácie nepoužijú
pre inéúčelyako pre p|nenie
podmienoktejtozmIuvya neposkynúich tretejosobebez súh|asudruhejzmIuvnejs!Íany.

c|ánok 8
odovzdaniediela . prcchodv|astnÍckeho
prává
8.l.
8'2'
8.3.

8'4.
8'5.

Zhotoviter sp|nísvoju povinnosťzhobviť die|ojeho riadnymdokončením
v rozsahu
dohodnutom
v tejtozmluve.
NajneskóÍdeň pred ukončením
diela vyzve zhotovite|.objednávatel.a
k uskutočneniu
odovzdania
a prevzatiadielav miesteplnenia.
Zhotovitel.
odovzdádielov lehotách.
takako.jeuvedené
v čl.4'.nazákladepreberacieho
protokoluza účasti
zodpovedných
zástupcovzmluvnýchstrán,pričomdňompodpísania
protokolusa dielo považuje
za vykonané
a závázok zo stranyzhotovitel.atejtozmluvyza
5plnený.
jednotli1ich častídiela a to podl'a čl. 4.
Až po vz4iomnomodsúhlasení
a pÍevzatí
předmetuzm|uvyvzniká zhotovitel.ovi
právo na |akturáciua objednávate|.ovi
povinnosť
uhradiť
dohodnutú
sumu.
Medzi zmluvnýmistranamiboIodojednané'
právok predmetu
zmlul.)Že \,lastnícke
prechádza
na objednávatela
dňomodovzdania
die|aobjednávate|bvi.
Č|ánok9
záverečné
ustanoÝenia

Zmluvaje uzavretáokamihom,
kedyje poslednýsúhlass obsahomnávrhuzm|uv]doručený
druhejstrane.
9.2' Zm|uvavzn;káPrejavením
súh|asu
s celýmjejobsahom.
riadne
Súhlasmusibý'písomný,
potvrdený
podpíMný
a
oprávneným
zástupcom
zmluvnejstrany,ktoÍáho prejavila.
9.3. Menit'alebodopiňaťtexttejtozmluv-vje možné
|enformoupísomných
dodatkov.ktoré
budúp|atné.ak budú riadne potvrdenéa podpísané
Štatutámymi
orgánmi obidvoch
zmluvnýchstrán. pÍičom
k návrhomdodatkovk tejtozmluvesa zmluvné
stranyzaviizujú
rMadrit.písomne
v |ehotedo 3 pracovnýchdníoddoručenia
druhejstrane.
9.4.. odstúpiťod tejto zmluvy jc možnélen pod|.apříslušných
ustanovení
obchodného
zákontríka
písomnej
a|ebopo predchádzajúcej
dohodeobochzmluvnýchstrán.
9'5' Na právnevzt'ahytoutozm|uvounerieŠené
platiaprávnepredpisyuvedené
v úvodetejto
zmtuvy.
9.6' Táto zmluva je rypracovanáv piatich vyhotoveniach,
pre
z ktoďch tri sú určené
objednávatefa
a dveprezhotovitel'a.
9.7, Zm|uvanadobúda
platnosťa účinnosť
dňompodpisu štatutámymi
orgánmi zmluvných
strán.
9'|'

V Červenom
HÍádk|r.
dň^..''?Í''':..i.i.e'
Za obJ.

Ing.Boh

