ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO objednávateľa:
Bankové spojenie:
Číslo učtu:

Mesto Svit
059 21 Svit, Hviezdoslavova 269/33
primátorom PaedDr. Rudolfom Abrahámom
326607
VÚB Poprad exp.Svit
24727-562/0200

Zhotoviteľ:
Zastúpený:

ZAAR TRNAVA s.r.o.
Ing.arch.Marcela Masaryková, konateľ,
autorizovaný architekt reg.č.007KA
Dolné Bašty 3/A 91701 Trnava

Sídlo:
Bank.spojenie:
Číslo učtu:
IČO zhotoviteľa :
DIČ zhotoviteľa:

45323747

II.

PRÁVNE VZŤAHY

1. Objednávateľ potvrdzuje, že má spôsobilosť uzavrieť zmluvu a že disponuje
s finančnými prostriedkami na úhradu plnenia.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má autorizačné skúšky na projektovú činnosť v
Slovenskej komore architektov.

III.

PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť bude pre objednávateľa vykonávať Autorský dozor pri realizácii
diela:
- REVITALIZÁCIA CENTRÁLNEJ ZÓNY MESTA SVIT,
čo predstavuje: - park na námestí pri kultúrnom dome
- park na Štúrovej ulici
- zeleň na ulici Štúrovej.
V rámci autorského dozoru bude zhotoviteľ vykonávať:
- účasť na rokovaniach s dodávateľom
- vypracovávanie dodatkov k projektovej dokumentácii (PD)
- koordinovať realizačné práce v náväznosti na projektovú dokumentáciu
- riešiť súlad medzi kladačskými výkresmi a PD
- riešiť požiadavky podľa potreby
- prepracovanie PD
- zmena PD a s tým súvisiace projekčné práce

IV. TERMÍN PLNENIA
Autorský dozor bude vykonávaný podľa Čl.III počas realizácie diela
REVITALIZÁCIA
CENTRÁLNEJ
ZÓNY MESTA SVIT, do ukončenia prác
realizácie diela .
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V. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU A FAKTURÁCIA
1. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2. Cena za autorský dozor je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Autorský dozor podľa
tejto zmluvy bude honorovaný hodinovou sadzbou.
3. Pre hodinovú sadzbu je použitý sadzobník ponukových cien inžiniersko –
projektových činností pre rok 2010 str.15 bod 2.4., a to v sadzbe 19,80 €/1
hodina.
4. Po ukončení činnosti autorského dozoru bude objednávateľovi vystavená
faktúra so špecifikáciou všetkých vykonaných prác v priebehu činnosti autorského
dozoru, ktorú potvrdí objednávateľ.
5. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od doručenia bezchybnej faktúry
objednávateľovi a potvrdení špecifikácie vykonaných prác podľa ods. 4.

VI. INÉ DOJEDNANIA
1. Zmeny a doplnky k tejto Zmluve môžu byť dohodnuté na podnet objednávateľa
i zhotoviteľa. Písomne budú spracované vo forme dodatku a doložené k Zmluve.
2.
Vzťahy, ktoré nie sú v tejto Zmluve osobitne upravené, sa riadia podľa
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
3.
Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch exeplároch, z ktorých dva obdrží
objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka.

Vo Svite dňa 29.9.2011

Objednávateľ :

V Trnave dňa 27.10.2011

Zhotoviteľ:

signed
.................................

signed
.................................

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

