ZMLUVA O DIELO
č.01-08/2012
Zmluvné strany uvedené v článku I. uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení paragrafu 536
a nasledujúcich Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka
ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : Mesto Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit

Zastúpený : PeaDr. Rudolf Abrahám, primátor.
Bankové spoj.: VÚB Poprad, expozitúra Svit
Číslo účtu
: 24727-562/0200
IČO
: 00326607

2. Zhotoviteľ

: KENNEK PRO , s.r.o.
Štúrova 73 , 059 21 Svit
Zastúpený : Ing. Fedor Kalász, Ing. Ľubomír Stano
Bankové spoj.: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu
: 2620431118/1100
IČO
: 44 128 791
DRČ
:
IČ DPH
: SK2022621447
Zapísaný v OR SR okr.súd Prešov . odd. Sro 20160/P

ČL. II. PREDMET ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi na základe jeho objednávky zhotoviť dielo :
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Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu „ZOS Svit. Rekonštrukcia
plynovej kotolne“ ako podklad pre realizáciu stavby na uvedenú stavbu.
Charakteristika objektu a rozsah prác:

Objekt ktorého súčasťou budú novo navrhované riešenia jednotlivých profesií je
v súčasnej dobe v plnej prevádzke .
Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie PD v rozsahu :
- VZT –vzduchotechnika
- ARCH – stavebné riešenie + PO
- ZTI – zdravotechnika
- UK – ústredné kúrenie
- MaR – meranie a regulácia
- ELI - elektroinštalácia
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-

ZP – plynofikácia
Projektová dokumentácia bude dodaná na odsúhlasenie v počte 4 paré.
Mierka dodanej dokumentácie bude v mierke M 1:50(resp.1:100).

ČL. III. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA
1.
Pre vyhotovenie diela podľa čl. II. tejto zmluvy :
Objednávateľ dodá zhotoviteľovi podklady terajšieho stavu.
Objednávateľ sprístupní priestor k obhliadke a zameraniu skutkového stavu .
ČL. IV. CENA ZA DIELO
Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi vyhotoviť dielo za dohodnutú cenu. Podľa ustanovení
Zákona č. 18/96 Zb. o cenách , a paragrafov 546,548,549 Zákona č. 513/91 Zb. sa zmluvné
strany dohodli na cene za dielo vypracované podľa čl. II. tejto zmluvy a v rozsahu určenom
platným stavebným zákonom a prílohy č.3 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2007, a vychádza z technickej náročnosti
a v rozpätí odporúčaných minimálnych a maximálnych cien, stanovených v príslušných
tabuľkách, vrátane upravujúcich koeficientov zložitosti a náročnosti.

1. Projektová dokumentácia

Cena za dielo bez DPH
DPH 20% z ceny

945,-EUR
189,-Sk

Cena spolu s DPH 20%

1 134,-EUR

ČL. V. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Podkladom pre úhradu ceny diela budú faktúry zhotoviteľa. Faktúry sú splatné do 15
dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Pre prípad omeškania plnenia peňažného záväzku bude zhotoviteľ účtovať
objednávateľovi zmluvnú pokutu z omeškanej platby vo výške 0,05% z faktúrovanej
sumy za každý deň omeškania.

ČL. VI. ČAS PLNENIA
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi riadne dokončené dielo v rozsahu podľa čl.II. tejto
zmluvy v prípade obojstranného podpisu tejto Zmluvy v termíne:
termín : do 30.09.2008 pre odovzdanie výkresovej a textovej dokumentácie jednotlivých
profesií
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ČL. VII. MIESTO PLNENIA
Miesto plnenia je mesto Svit .

ČL. VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych
podkladov od objednávateľa, št.orgánov, inštitúcií a správcov inžinierskych sietí,
vydaných týmito orgánmi a inštitúciami pri spracovaní projektovej dokumentácie.
2. Objednávateľ je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti v dobe
záruky dohodnutej na 24 mesiacov odo dňa plnenia predmetu zmluvy.
3. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie opodstatnene reklamovaných
vád. Možnosť iného dojednania zúčastnených strán nie je vylúčená.
4. Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu vád bezodkladne po ich zistení,
písomne do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa.

ČL. VIII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Oprávneným zmocnencom jednať vo veciach technických tejto zmluvy je :
za objednávateľa :
za zhotoviteľa :

Ing. Andrea Kromková
Ing. Fedor Kalász

2. Meniť a doplňovať túto zmluvu /jej ustanovenia/ je možné iba so súhlasom oboch
zmluvných strán písomnou formou dodatku zmluvy. Od zmluvy nie je možné
odstúpiť jednostranným prehlásením.
3. Pre prípad omeškania plnenia predmetu zmluvy bude objednávateľ účtovať
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania zo sumy
uvedenej v čl.IV.
4. Strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo záväzkového vzťahu zmluvy,
je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane. Tento bod neplatí, ak sa
preukáže, že toto porušenie povinnosti bolo zapríčinené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné vady diela spôsobené nevhodnými podkladmi
a pokynmi objednávateľa v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej
starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov alebo pokynov nemohol zistiť alebo na
ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval.
6. Nesprávne podklady a informácie, ak budú prekážkou v spracovaní predmetu
plnenia diela, budú dôvodom na prerušenie prác do vyriešenia problému alebo
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písomného pokynu objednávateľa, aby sa na prácach pokračovalo. Termín na
ukončenie diela dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy sa predlžuje o dobu, na ktorú boli
práce na diele prerušené.
7. Ak dôjde k zastaveniu prác a nedokončeniu diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane
zhotoviteľa, má tento nárok na úhradu ceny zníženú o čiastku, ktorá bola ušetrená
nedokončením diela v plnom rozsahu.
8. K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne
do 7 dní od predloženia dodatku druhej strany.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka v platnom znení.

10. V prípadoch neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka.
11. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – projektovú dokumentáciu iba pre účely
vyplývajúce z tejto zmluvy.
12. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou
originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.

Vo Svite, dňa

Zhotoviteľ:

.............v..r........................

Ing. Fedor Kalász, Ing. Ľubomír Stano
konateľ
KENNEK PRO , s.r.o.

Objednávateľ: .............v.r..................
PeaDr. Rudolf Abrahám
primátor
Mesto Svit
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