ZMLUVA O DIELO
č 1.
Na dodávku projektovej dokumentácie a odborného poradenstva
uzatvorená
podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:
Mesto Svit
Sídlo:
Hviezdoslavova 33,05921 Svit
Štatutárny zástupca:
Ing. Miroslav Škvarek
Zástupca na rokovanie vo veciach technických: Ing. Andrea Kromková
DIČ:
2021212754
IČO:
00326 607
Bankové spojenie:
VÚB Poprad, expozitúra Svit
IBAN:
SK 60 0200 000 000024727562
Telefón:
052/7875111
Fax:
052/7756140

1.2. Zhotoviteľ:
Číslo autorského oprávnenia:
IČO:
DIČ:
Nie sme plátcami DPH

TATRY-PROJEKTA s.r.o Svit
5114
47580224
2024015521

II.
PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
- zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. tejto zmluvy a odovzdá ho
objednávateľovi.
- Objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na
vykonanie a odovzdanie diela, a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto
zmluvy.

III.
DIELO

3.1. Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Rekonštrukcia
plynovej kotolne v Dome kultúry v Podskalke v zmysle ponuky zhotoviteľa zo dňa 11.03.2015,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

IV.
LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV
4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je priebežný. Konečné plnenie je v termíne Marec
2015

V.
CENA DIELA
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.
5.2. Cena za dielo sa vo výške 2000.- Eur slovom:dvetisíc eur.
5.3. Dohodnutá cena podľa ods. 2 zahŕňa 6 vyhotovení projektovej dokumentácie.
VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za projekt alebo čiastkové plnenie bude faktúra zhotoviteľa. Faktúru
predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po realizácii diela. Fakturácia
je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. Faktúra je uhradená dňom pripísania
finančnej čiastky na účet zhotoviteľa.
6.2. Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
6.3. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa,
bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo
výške percentuálneho rozpracovania projektu, s preukázaním nákladov s následným odovzdaním
diela v jednom vyhotovení za úhradu. Rozsah prác musí byť odsúhlasený objednávateľom.
VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických
a právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť
zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.
Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení
oprávnenej reklamácie.
VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného projektu.
8.2. Zhotoviteľ bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Prípadné nové
návrhy objednávateľa budú vykonané po vzájomnej dohode, a ak budú mať vplyv na výšku ceny,
zahrnú sa do tejto zmluvy formou písomného dodatku.

8.3. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa. Sú možné aj iné dojednania, ak si to
zhotoviteľ vyhradzuje (napr. sa projekt nepoužije na ďalšiu stavbu bez jeho súhlasu a pod.)
IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
9.2.Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
9.3. Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Vo Svite dňa 16.03.2015

Vo Svite dňa 16.03.2015

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

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

objednávateľ

zhotoviteľ

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta

Ivan Kollár
konateľ

