ZMLUVA O DIELO č. 6/2014
uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Zastúpený:
sídlo:
IČO objednávateľa:
Bankové spojenie:
Číslo učtu:
( ďalej len objednávateľ)

Mesto Svit
primátor Mesta Svit PaedDr. Rudolfom Abrahámom
Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
326607
VÚB Poprad exp. Svit
24727-562/0200

ZHOTOVITEĽ:

Bank.spojenie:
Číslo učtu:
IČO zhotoviteľa :
DIČ zhotoviteľa:
( ďalej len zhotoviteľ)

ZAAR Trnava s.r.o
Ing.arch.Marcela Masaryková
Dolné Bašty 3/A 91701 Trnava
autorizovaný architekt
reg.č.0007KA
Tatra banka Trnava
2614231101/1100
45323747
2022944022

PRÁVNE VZŤAHY

II.

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.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať projektovú dokumentáciu riešenia priestoru
"Sídlisko E – lesoparková výsadba zelene" v meste Svit. .

VI. TERMÍN PLNENIA.
1. Vypracovanie PD sa uskutoční v termíne do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy o
dielo.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela má objednávateľ právo
vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň
omeškania.

V.CENY A FAKTURÁCIA
1. Cena za vypracovanie diela v rozsahu uvedenom v článku III tejto zmluvy je
stanovená dohodou v sume 550 €.

2. Nie sme plátcovia DPH.
2. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od doručenia bezchybnej faktúry.

VI. INÉ DOJEDNANIA.
1. Zmeny a doplnky k tejto Zmluve o dielo môžu byť dohodnuté na podnet
objednávateľa i zhotoviteľa .Písomne budú spracované a doložené k Zmluve ako
Prílohy.
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. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods 1. zákona č 40/1964
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

vr.
.................................

vr.
.................................

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

dňa 08.10.2014

dňa 08.10.2014

