ZMLUVA O DIELO
Na zhotovenie projektovej dokumentácie
Podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Čl.1.

1.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ :

Obec Margecany
Obchodná 7, 055 01 Margecany
Štatutárny zástupca :
Ing. Igor Petrik, starosta obce
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvy: Ing. Igor Petrik
Tel./ fax.:
053/4894239
Bankové spojenie :
PRIMA banka Slovensko a. s.
Č. účtu :
3457448001/5600
IBAN:
SK22 5600 0000 0034 5744 8001
IČO :
00329347
DIČ :
2021259405
ďalej len Objednávateľ,

a

1.2

ZHOTOVITEĽ :

Sídlo:
Štatutárny zástupca :
Tel./ fax.:
Bankové spojenie :
Č. účtu :
Č. účtu IBAN :
Obchodný register :
IČO :
DIČ :

Longinus, spol. s r. o.

Hrdinov SNP 173, 044 25 Vyšný Medzev
Ing. Roman Leško, konateľ
055/466 37 19, 0918/568 964
Tatra Banka, a.s.
2920908782/1100
SK 19 1100 0000 0029 2090 8782
Oddiel : Sro, vložka č.:38254/V
50 080 547
2120166301

ďalej len Zhotoviteľ,
spoločne ďalej len Zmluvné strany, sa dohodli:

Čl.2.

PREDMET ZMLUVY

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
Objednávateľa projektovú dokumentáciu v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby
pre zámer : „Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín“.
v súlade s podmienkami Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 9. 11. 2018.
2.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt uvedenej stavby prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie. Za poskytnuté služby zaplatí
objednávateľ v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
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Čl.3.
3.1

ROZSAH A OBSAH DIELA

Dielom je:
projektová dokumentácia v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby pre zámer :
„Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov cez vodnú nádrž Ružín“
Projektová dokumentácia sa bude vypracovávať v dvoch stupňoch.

3.2

Prvý stupeň - dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, ktorá bude riešiť návrh rekonštrukcie
lávky v stupni pre vydanie stavebného povolenia.
Projektová dokumentácia bude v členení : technická správa, statický výpočet, situácia, pozdĺžny rez,
charakteristické priečne rezy, technologické vybavenie - osvetlenie (návrh možného riešenia).
Výstup pre objednávateľa: 6 tlač. vyhotovení + CD.

3.3

Druhý stupeň - dokumentácia pre realizáciu stavby pre vyššie uvedenú stavbu so zapracovaním
požiadaviek uplatnených v priebehu stavebného konania.
Projektová dokumentácia bude v členení : technická správa, situácia, pozdĺžny rez, priečne rezy,
zakladanie nástupných rámp, výkres nástupných rámp, technologické vybavenie - osvetlenie, výrobná
(dielenská) dokumentácia, rozpočet a výkaz výmer.
Zadanie vypracovania je podmienené vydaním stavebného povolenia vrátane nadobudnutia jeho
právoplatnosti.
Výstup pre objednávateľa: 6 tlač. vyhotovení + CD.
Čl.4.

SPÔSOB VYPRACOVANIA DIELA

4.1

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v 6 tlačených vyhotoveniach a
1x v elektronickej podobe do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4.2

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby v
6 tlačených vyhotoveniach a 1x v elektronickej podobe vrátane rozpočtu a výkazu výmer do 45
pracovných dní odo dňa vystavenia záväznej objednávky na tento stupeň projektovej dokumentácie.

4.3

Pri vypracovaní Diela sa bude Zhotoviteľ riadiť týmito podkladmi :
- obhliadkou miesta stavby a skutkovým stavom stavby,
- zápismi a dohodami zmluvných strán,
- vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií, vyjadrenia správcov sietí,
- výzvou na predloženie ponuky zo dňa 9. 11. 2018.
Čl.5.

ČAS PLNENIA

5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3.2 tejto Zmluvy
v súlade s čl. 4.1, do 20 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

5.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3.3 tejto Zmluvy
v súlade s čl. 4.2, do 45 pracovných dní odo dňa zadania formou objednávky.

5.3

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dojednaného
v tejto Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ
povinný dodať predmet Zmluvy v dojednanom termíne.

5.4

Dielo je ukončené splnením predmetu Zmluvy a podpísaním preberacieho protokolu.

5.5

Zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi osobne na adrese Objednávateľa.
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Čl.6.

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

6.1

Dielo podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ vypracuje a dodá podľa východiskových podkladov, uvedených v bode
4.3 tejto zmluvy.

6.2

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť najneskôr k dňu podpisu zmluvy všetky podklady uvedené v bode
4.3 tejto zmluvy, ktoré bude mať k tomuto termínu k dispozícii. Ďalšie podklady je zhotoviteľ povinný
obstarať si sám na vlastné náklady.

6.3

Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr k termínu začatia prác na PD odovzdať Zhotoviteľovi všetky potrebné
informácie o riešenom území, nevyhnutné na vypracovanie Diela. Vyjadrenia verejnoprávnych orgánov
a organizácií a vyjadrenia správcov sietí si zhotoviteľ môže z dôvodu plynulého vypracovania diela
zabezpečiť aj sám.
Čl.7.

CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných
strán podľa § 3., zák. č. 18/1996 Zb. o cenách na základe kalkulácie hodinových sadzieb projektových
prác.

7.2

Celková cena predmetu Zmluvy /čl.2/ v rozsahu čl.3.2 tejto Zmluvy predstavuje sumu 8 000,- Eur, slovom
osemtisíc Eur. Zhotoviteľ je / nie je platcom DPH. Cena je konečná.

7.3

Celková cena predmetu Zmluvy /čl.2/ v rozsahu čl.3.3 tejto Zmluvy predstavuje sumu 10 000,- Eur,
slovom desaťtisíc Eur. Zhotoviteľ je / nie je platcom DPH. Cena je konečná.

7.4

Pre prípad postupného plnenia zmluvy sa zmluvné strany dohodli na čiastkovej odplate za poskytnuté
služby a odovzdané dielo v súlade s predloženou ponukou zhotoviteľa.

7.5

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavené Zhotoviteľom po splnení a odovzdaní predmetu
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ prevezme aj ucelenú časť diela, za čo môže
zhotoviteľ vystaviť čiastkovú faktúru v alikvotnej sume v súlade s ponukou zhotoviteľa. Konečnú faktúru
môže zhotoviteľ vystaviť až po odovzdaní celého diela. Faktúra bude splatná 30 dní po jej doručení
Objednávateľovi.

7.6

Pre prípad omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela, dohodli Zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.

7.7

Pre prípad omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.

7.8

V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa,
bude Zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od Zmluvy fakturovať
Objednávateľovi do výšky ceny rozpracovaných prác. Objednávateľ sa zaväzuje, že tieto rozpracované
práce v dohodnutej výške zaplatí do 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

7.9

V prípade, že nedôjde k dohode podľa bodu 7.5 až 7.7 tejto Zmluvy, požiada poškodená strana o
rozhodnutie súdnou cestou.
Čl.8.

8.1

ZMENA ZÁVÄZKU

Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzkov v prípadoch, kedy sa po uzavretí Zmluvy
zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky
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Objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu Zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so
splnením povinností spolupôsobenia Objednávateľa a Zhotoviteľa, dojednaných v tejto Zmluve.
8.2

Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že má potrebné skúsenosti, personál a zariadenia nevyhnutné na riadne
a efektívne vykonanie Diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a že má všetky potrebné licencie,
certifikáty a povolenia, vyžadované na splnenie všetkých svojich záväzkov, vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
alebo takéto licencie, certifikáty alebo povolenia obdrží na vlastné náklady pred plánovaným vykonaním
Diela.

8.3

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku jedna
zo strán požiada o rozhodnutie súd.
Čl.9.

VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

9.1

Otázky neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.

9.2

Zhotoviteľ vyhlasuje, že preberá plnú zodpovednosť za správnosť výpočtu výkazu výmer na základe ním
vypracovanej projektovej dokumentácie.

9.3

Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve Zhotoviteľa.

9.4

Zmluvné strany sa dohodli, že budú akceptovať skutočnosti spôsobené viz. mayor /vyššou mocou/.

9.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí zverejnenie zmluvy do 7 dní
od jej podpisu.

9.6

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po dve
vyhotovenia.

9.7

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné,
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Vo Vyšnom Medzeve, dňa 15.11.2018
Zhotoviteľ : Longinus, spol. s r. o., Hrdinov SNP 173, 044 25 Vyšný Medzev
Ing. Roman Leško, konateľ, v. r.

V Margecanoch, dňa 16.11.2018
Objednávateľ :

Ing. Igor Petrik, starosta obce, v. r.
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