Príloha č. 3

Zmluva o dielo
č. ......./04/2016
na zhotovenie projektu stavby
uzavretá podľa § 536- 565 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov
Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Oprávnený konať vo veciach zmluvných:
Oprávnený konať vo veciach technických:
Bankové spojenie - osobitný účet projektu:
BIC (SWIFT):
IBAN:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Web stránka:

Obec Ľubotín
Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
00330035
2020698680
Ing. Jozef Havrila
Ing. Jozef Havrila
Všeobecná úverová banka, a.s.
SUBASKBX
SK55 0200 0000 0000 1312 1602
+421 428 39 01; 0903 613 128
+421 492 13 11
obeclubotin@stonline.sk
www.lubotin.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Zastúpený:
Oprávnený konať vo veciach zmluvných:
Oprávnený konať vo veciach technických:
Bankové spojenie:
BIC (SWIFT):
IBAN:
Telefón / fax:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)
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Čl. 2 PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, ktorého predmetom je projektová činnosť,
vypracovanie projektovej dokumentácie podľa § 45 ods. 2 písm. c), v súlade so zákonom číslo 50/1976
Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, t.j. vypracovanie projektu stavby potrebného na
vydanie stavebného povolenia vrátane statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb, projektov
jednotlivých profesií a projektového energetického hodnotenia. Projekt stavby musí ďalej byť
dopracovaný do podoby projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
2.2 Riešená budova: Obecný úrad Ľubotín, Na rovni 302/12
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú projektovú dokumentáciu prevezme, za jej zhotovenie
zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
2.4 Predmet tejto zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov a v prípade získania finančných
prostriedkov, aj zo štrukturálnych fondov.
Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PROJEKTU
3.1 Projektová dokumentácia bude vypracovaná podľa požiadaviek objednávateľa stavby, ktoré sú
definované vo výzve na predloženie ponuky na zákazku: „Projektová dokumentácia - Zefektívnenie
energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne - služba, zo dňa 22.03.2016.“
Čl. 4 SPOSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU
4.1 Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny 6x v reprografickom vyhotovení a 3x
digitálnej forme na CD nosiči vrátane rozpočtových tabuliek a výkazu výmer.
4.2 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické
normy, dojednania
tejto zmluvy
a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa
odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni
a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácii.
4.3 Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia,
zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu
predmetu plnenia.
Čl. 5 ČAS PLNENIA
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet tejto zmluvy v termíne do 12.05. 2016.
5.2 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu
objednávateľovi. Odovzdaním projektu sa rozumie odovzdanie projektu na poštovú prepravu, prípadne,
ak sa na tom strany dohodli, osobné odovzdanie projektu objednávateľovi na základe protokolu o
odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
Čl. 6 CENA PROJEKTU, PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v požadovanom rozsahu je dojednaná dohodou
zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Zb. o cenách.
6.2 Cena predmetu tejto zmluvy predstavuje:
Cena za dokumentáciu vyhotovenú v zmysle čl. 2.1 bez DPH: .......................... €
DPH 20% :
.......................... €
Cena spolu vrátane DPH
.......................... €
(slovom: ........................................................................................................................)
6.3 Úhradu ceny predmetu zmluvy verejný obstarávateľ vykoná v dvoch platbách takto:
1. platba vo výške 80 % celkovej ceny bude uhradená po riadnom odovzdaní a prevzatí predmetu
zmluvy,
2. platba vo výške 20 % celkovej ceny bude uhradená po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného
rozhodnutia, viažuceho sa na celý predmet zmluvy.
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6.4 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom.
6.5 Faktúra bude splatná do 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.
6.6. Za deň zaplatenia ceny za vykonané dielo sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na
bankový účet zhotoviteľa.
6.7 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu
vo výške 0,03% za každý týždeň omeškania z fakturovanej ceny, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
6.8 Pre prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou projektovej dokumentácie dohodli zmluvné strany
zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý týždeň omeškania z fakturovanej ceny, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
6.9 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať
objednávateľovi v pomernej výške z dohodnutej ceny podľa bodu 6.2 tohto článku.
Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
7.1 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7.2 Pre prípad vady projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady
projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom
projektu.
7.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. 1 ako
oprávnenému vo veciach technických.
Čl. 8 ZMENA ZÁVÄZKU
8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzatvorení
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové
požiadavky objednávateľa, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
Čl. 9 OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1 V prípade financovania predmetu tejto zmluvy aj finančnými prostriedkami zo štrukturálnych fondov
(v zmysle bodu 2.4. čl. 2 tejto zmluvy), je zhotoviteľ povinný zniesť výkon kontroly.
9.2 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení
realizácie schváleného projektu.
Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci príslušného riadiaceho orgánu ústrednej štátnej správy, Ministerstva financií
SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení
neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými
predpismi.
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9.3 Objednávateľ zaručuje nedotknuteľnosť autorských práv vzťahujúcich sa na predmet zmluvy.
9.4 Bez vedomia a písomného súhlasu zhotoviteľa nie je možné vykonávať žiadne úpravy projektovej
dokumentácie, alebo jej časti, taktiež jej publikáciu v celku alebo jej jednotlivých častí.
Čl. 10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
10.2 Vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.3 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
10.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ
obdrží štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Ľubotíne .......................

V ................... ...........................

objednávateľ:
Ing. Havrila Jozef

zhotoviteľ :
.................................................
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