Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na dodávku projektu stavby
Číslo zmluvy 0012017

I.
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obec Modrany
Adresa:
337, Modrany, 946 33
Zastúpený :
Štefan Édes – starosta obce
IČO :
00306584
DIČ:
2021046709
IČ DPH:
neplatca DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ:
KOMDOOR – Ing. Alžbeta Tárnoková
Adresa
Lesná 4053/56, Komárno 94501
Zastúpený :
Ing. Alžbeta Tárnoková
IČO :
40 175 898
DIČ:
1027755630
IČ DPH:
SK1027755630
Bankové spojenie:
Tatra banka
Číslo účtu:
2627846009/1100
Zapísaný v
Živnostenský register v Komárne
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
Predmet plnenia

2.1

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby na
stavebné povolenie pre:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Modrany

2.2

Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III.
Čas plnenia
3.1

Zhotoviteľ splní záväzok riadnym vypracovaním projektu v rozsahu čl. II bodu 2.1
a jeho odovzdaním objednávateľovi v termíne do 28.06.2017.

2.
3.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.

IV.
Cena

4.1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán.

4.2

Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je dohodnutá nasledovne:
Cena bez DPH
4 845,00 eur
DPH 20 %
969,00 eur
Cena celkom vrátane DPH 5 814,00 eur

V.
Platobné podmienky
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
5.1

Faktúra bude vystavená zhotoviteľom do 5 dní po riadnom odovzdaní predmetu
Zmluvy

5.2

Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia objednávateľovi.

5.3

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, je objednávateľ
oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.

5.4

Splnenie predmetu zmluvy sa uskutoční odovzdávacím – preberacím protokolom.

VI.
Zodpovednosť za vady a záručná doba
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré projekt má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektu zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.
3.

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektu, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití
trval.
6.4 Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania dokumentácie
objednávateľovi.
6.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektu v zmysle bodu 6.5 do 10 dní po
preverení oprávnenosti vady s od uplynutia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

VII.
Zmluvné pokuty
7.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 v termíne podľa bodu 3.1
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2 za každý deň
omeškania.
7.2 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote uvedenej v bode 5.3 zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode 4.2 za každý deň omeškania.

VIII.
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
8.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania projektu poskytne zhotoviteľovi
v rozsahu nevyhnutné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich
údajov, upresnení podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní od
jeho vyžiadania.
8.2 Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie v termínoch a dojednaným spôsobom, alebo
neodovzdá podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela, predĺži sa čas plnenia zhotoviteľa
o dobu meškania.

IX.
Ostatné ustanovenia
9.1 Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v bode 2.1 v rámci dohodnutej ceny
v šiestich vyhotoveniach.
9.2 Podľa požiadavky objednávateľa zhotoviteľ dodá naviac paré dokumentácie za úhradu
podľa skutočných nákladov za plánografické práce.

9.3

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné prepisy, technické normy pltné čase
spracovania PD a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými
podkladmi a pokynmi objednávateľ, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

9.4

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s predmetom
zákazky „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Modrany“
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, uzavretej medzi
poskytovateľom NFP a objednávateľom ( v prípade Zmluvy o poskytnutí NFP
"prijímateľom" ), a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly / auditu a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
X.
Záverečné ustanovenia

10.1

Zmluva je uzavretá okamihom podpisu oboch zmluvných strán.

10.2

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami.

10.3

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju podpisujú.

10.4

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

10.5

Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

10.6

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý zo zmluvných
partnerov obdrží po jednom vyhotovení.

V Modranoch dňa 20.06.2017

V Modranoch dňa 20.06.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...........................................

..............................................

