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lČo
Dtc
IC DPH
Bankové spojenie
Č.uotu

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podl'a $ 536 a nasledujúcich obchodného zákonníka

ilt.
Zmluvné strany

í. obstarávate!': oBEc DoJČ
obecný úrad

Dojč 125

906 02 Dojč

Zodpovedný zástupca lng. Katarína Kutlaková , starostka obce

lČo 00309508
DlČilČ DPH 2021063693 / neplatca DPH

lng.arch' Alžbeta Káěerová
autorizovaný architekt SKA
Rajecká 38, 821 07 Bratislava
37082256
1034463177
SK 103 446 3177 - platca DPH
ludová banka, a's'
4030051 01 8/31 00

Č.autorizačného osvedčenia SM 1481 AA

ct.z
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel'sa zavázuje, Že vypracuje a obstarávatel'ovi odovzdá

projektovú dokumentáciu ,,Revita!izácia verejných priestranstiev v obci Dojč-
\rr

(PD) podl'a zákona č' 50/1976 Zb.oúzemnom plánovaní a stavebnom poriadku, vznení neskorších

predpisov, vyhlášky č. 5512001 Z'z' o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej

dokumentácii a ostatných sÚvisiacich predpisov'

2. obstarávatel' sa zauázuje, Že dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutÚ cenu a

poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupÓsobenie.

Čl. r
Rozsah, obsah a spósob vypracovania predmetu zmluvy

Rozsah spracovania projektovej dokumentácie sa vymedzuje na centrálnu zÓnu v obci Dojč -
verejné priestranstvo priobecnom úrade, na ulici Uličky a ul' Skolská.

obsah a spÓsob vypracovania PD sa stanovuje podl'a vyhlášky č' 55l20a1 Z.z.



\-

Čl.l
Termín a spósob plnenia predmetu zmluvy

1. Zhotovitel'sazavázuje, Že vypracuje a dodá obstarávatel'ovi predmet zmluvy v rozsahu podl'a čl.

3 tejto zmluvy do 2 mesiacov odo dňa dodania podkladov pre spracovanie PD.

2. Vypracovaný predmet zmluvy odovzdá zhotovitel'obstarávatel'ovi. obstarávatel'potvrdí prevzatie

na dodacom liste zhotovitel'a.

3. Pred protokolárnym odovzdanim predmetu zmluvy budú v dohodnutých termínoch uskutočnené

pracovné prerokovania (kvalitárske výbory), ktoré po dohode so zhotovitel'om zvolá obstarávatel'

Čl. s
Cena a pIatobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená podl'a zákona NR SR č. 18/1996 Z'z' o cenách, vznení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č' 87/1996 Z.z,, k\orou sa vykonáva zákon NR sR č. 18/1996

Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške 110. 013,45 Eur (331 .791,20 Sk ) s DPH.

2. V cene je zahrnutá dodávka návrhu PD v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a vo formáte

PDF na nosiči CD'
3. Úhrady budÚ realizované po dodaní PD na základe faktÚr vystavených zhotovitel'om. Splatnost'

faktúr je 14 dní.

cr. o
Podklady a spolupósobenie obstarávatel'a

1' obstarávatel' sa zavázuje, Že zhotovitelovi poskytne všetky potrebné podklady vrozsahu

nevyhnutnom pre spracovanie predmetu zmluvy,

2. Zhotovitel' je povinný prevzaté podklady bez zbytočného odkladu vrátiť obstarávatel'ovi najneskÓr

po schválení predmetu zmluvy, alebo po zániku závázku predmet zmluvy vypracovať.

3. Zhotovitel' sa zauázuje vypracovať pre potreby obstarávateťa potrebné podklady súvisiace

s predmetom zmluvy a zúčastňovať sa prerokovaní a schval'ovania PD a predkladať výklad a

vysvetl'ovanie o riešeni.

Čt. z
Zodpovednost'za vady a záručná doba

1. obstarávatel'má právo prezrieť dodané časti predmetu zmluvy vlehote 10 pracovných dní od

protokolárneho prevzatia a pokial' ide o zjavné vady poŽadovať bezodkladné odstránenie vád. ostatné

vady má právo reklamovať obstarávatel' vtedy, ak boli spÓsobené porušením povinností zhotovitel'a

alebo neboli v plnom rozsahu rešpektované osobitné predpisy súvisiace So spracovaním predmetu

zmluvy.
2' Zhotovitel' sa zavázuje, Že na vyzvanie obstarávatel'a bez meškania bezplatne odstráni zistené

vady a nedostatky podl'a čl' 7 ods. 1 tejto zmluvy'

Čl. a
Zodpovednost'za škodu

Zodpovednosť za škody sa rieši podl'a $ 373 a nasl' obchodného zákonníka.

\-'
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Čl. g

Majetkové sankcie

1. Ak zhotovitel'nedodá predmet zmluvy vlehote určenej včl' 4 ods' 1uhradí zmluvnú pokutu

z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny časti predmetu zmluvy zakaŽdý deň omeškania,

2. Ak obstarávatel' neuhradí faktúru v stanovenej lehote splatnosti podl'a čl. 5 ods. 3 uhradí

zhotovitelbvi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zdohodnutej ceny časti predmetu zmluvy zakaŽdý deň

omeškania.

Čl. to
Záverečné ustanovenia

1. TÚto zmluvu je moŽné zmeniť alebo doplniť len písomnými dodatkami potvrdenými oboma

zmluvnými stranami'
2.Yzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa riadia ustanoveniami

obchodného zákonnika.
3' V prípade sporov medzi zmluvnými stranami prednostne sa riešia rokovaním a len v prípade, Že

nepríde k dohode rieši sa spor sÚdnou cestou podl'a územnej príslušnosti obstarávatel'a.

4. obstarávatel' je oprávnený odstÚpiť od zmluvy ak zhotovitel' výrazne nedodží lehoty dodania
jednotlivých časti predmetu zmluvy podta čl' 4 ods' 1. Za uýrazné nedodžanie lehÓt sa povaŽuje

jednomesačné omeškan ie.

5. Ak obstarávatel' pozastaví alebo predčasne ukončí plnenie predmetu zmluvy, je zhotovitel'

oprávnený vyfakturovať rozpracovanosť vykonanú do dňa, v ktorom obdžal písomné oznámenie o

pozastavení alebo predčasnom ukončení predmetu zmluvy. Rozpracovanosť bude vzájomne

odsúhlasená na rokovaní za účasti zástupcov zmluvných strán vlehote do 10 dní od uvedeného
písomného oznámenia' Rozpracovanú časť predmetu zmluvy odovzdá zhotovitel'obstarávatelbvi.

6. Zhotovitel' sa zavázuje, Že neposkytne Žiadne údaje a podklady súvisiace s predmetom zmluvy

tretím osobám bez písomného súhlasu obstarávatel'a' Týmto nie sÚ dotknuté autorské práva

zhotovitel'a pod l'a osobitných predpisov.

7. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktoých obstarávatel' obdží 2 vyhotovenia a

zhotovitel' 1 vyhotovenie"

Za zhotovitel'a:
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4prrrrý}

lng. Kataríria Kutlaková


