
               ZoD zhotoviteľa     :  IEG/35/12
        

ZMLUVA O DIELO 

článok I. 
 ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ     : Obec Dravce 
       Dravce č. 27,  053 14  Dravce 

Zastúpený                 : Ing. Elena Bašistová                                          
IČO                            : 00329045
DIČ                            :      2020717633
IČ DPH                 : ----
Bankové spojenie       :      Prima Banka Slovensko a.s. Spišská Nová Ves
číslo účtu                    :      3401097003/5600

2.  Zhotoviteľ : RNDr. Dušan  Baroš -  INEKOGEO POPRAD
Partizánska  3264/12,  058 01 Poprad

IČO                        : 30 417 708
IČ DPH                  : SK1022682067
Bankové spojenie      : ČSOB Poprad 
číslo účtu                  : 4008054829/7500

článok II . 
PREDMET PLNENIA

Na  základe  požiadavky  objednávateľa  a schváleného  výberového  konania  na  geologické
prieskumné práce sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať inžinierskogeologický prieskum v mieste
stavby :

„Dravce – príjazdová komunikácia“  

Inžinierskogeologický  prieskum   na   uvedenú   stavbu  bude  vypracovaný  v zmysle
Geologického zákona č. 569/2007 Z.z. a  ďalších súvisiacich vyhlášok, noriem a nariadení.
Realizovaný bude na základe technických vrtných  prác a všetkých dostupných archívnych
geologických, hydrogeologických a inžinierskogeologických  podkladov.

Rozsah prieskumných prác:

VRTNÉ PRÁCE              : 2 jadrovo-rotačné  vrty  hĺbky  4m, resp. do únosného podložia 
spolu cca 8 bm vrtov, doprava vrtnej súpravy, odber  2 porušených
a 6 dokumentačných vzoriek zeminy, laboratórne testy zeminy nie
sú  projektované,  (pokiaľ  z prieskumu  vyplynie  potreba  ich
realizácie, budú realizované po dohode s investorom).

GEOLOGICKÉ PRÁCE:  dokumentácia sond, geotechnické výpočty, riadenie geologických 
                                           prác, zhodnotenie prieskumných prác a vypracovanie záverečnej
                                           správy v 3 exemplároch 
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Zhotoviteľ  vypracuje  záverečnú  správu  z prieskumných  prác  na  základe  geologického
oprávnenia č.  2203/331/2002-7, vydaného MŽP SR Bratislava dňa 6. 6. 2002 (jeho kópia
a odborná  spôsobilosť  tvorí  prílohu  zmluvy).  Technické  práce  budú  zabezpečené
zhotoviteľom prieskumných prác.
 

článok  III. 
TERMÍN PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splní svoju povinnosť dokončením a odovzdaním predmetu diela,
podľa čl. II.  tejto zmluvy  objednávateľovi v termíne do 10 dní od realizovania vrtných prác.
Vrtné  práce  budú začaté v 22.  týždni  2012 po podpise zmluvy o dielo  a vyriešení  stretov
záujmov v zmysle čl. VI tejto zmluvy.
  

článok IV. 
CENA

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy vo   výške:

Vrtné práce ..................................................................................................................  150,00 €
Geologické práce a záverečná správa..........................................................................  550,00 €
___________________________________________________________________________
SPOLU CENA ZA DIELO DOHODOU (bez DPH)..................................................  700,00 € 
SPOLU CENA ZA DIELO DOHODOU (s DPH ).....................................................  840,00 € 

článok V. 
FAKTURÁCIA A PLATENIE

Platby  za  práce  sa  uskutočnia  na  základe  faktúry,  ktorú  vyhotoví  zhotoviteľ  diela  po
realizovaní  a doručení  záverečnej  správy  z  inžinierskogeologického  prieskumu
objednávateľovi.

Lehota  splatnosti  faktúry je  14 dní  odo dňa  jej  doručenia  objednávateľovi,  pričom dňom
plnenia sa rozumie deň  odpísania faktúrovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu
zhotoviteľa.  V prípade  včasného  neuhradenia  faktúry  zhotoviteľ  môže  účtovať  úrok
z omeškania vo výške 0,05 % zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

článok VI.
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ  zabezpečí  vyriešenie  stretov  záujmov  a  vstupy  na  pozemky  pracovníkom
a technike zhotoviteľa a všetky povolenia od príslušných štátnych správ na lokalitu realizácie
IG prieskumu najneskôr v deň začatia vrtných prác.

Objednávateľ  zabezpečí  vytýčenie  všetkých  podzemných  inžinierskych  sietí  v okolí
navrhovaných  vrtov  a komisionálne  ich  poskytne   riešiteľovi  geologickej  úlohy  tak,  aby
nekolidovali  s vytýčenými  prieskumnými  sondami,  o čom  sa  urobí  zápis  s podpismi
objednávateľa  a  zhotoviteľa.  Okrem  toho  objednávateľ  dodá  zhotoviteľovi  fotokópie
výkresov  a vyjadrení  majiteľov inžinierskych  sietí  (najmä SPP,  EZ,  ŽSR,  ST,  ORANGE,
VODÁRNE, VOJACI  a pod.)
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Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľom počas výkonu vrtných prác.

Zhotoviteľ  sa  zaväzuje mlčanlivosťou o projektovanej  stavbe a o výsledkoch geologických
prác. Bez súhlasu objednávateľa neposkytne zhotoviteľ žiadne údaje tretím osobám. 

Po dodaní záverečnej správy z IG prieskumu objednávateľovi sa jeden exemplár posiela do
geofondu ŠGÚDŠ Bratislava.  Objednávateľ   má právo dať  svoje podmienky o poskytnutí
výsledkov geologického prieskumu odbornej verejnosti. Ináč  sú výsledky verejné v zmysle
zákona o prístupe k informáciám.        . 

článok VII. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

V ostatnom platia pre obidve zmluvné strany príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.

V Dravciach  06. 06. 2012             V Poprade,  dňa:  06. 06. 2012  
za objednávateľa: za zhotoviteľa:
           signed                                                                      signed
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