
ZMLUVA O DIELO č. 1/2012

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok 1

Zmluvné strany

1.1.  Zhotoviteľ: KapAR, s.r.o.
Sídlo: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Pobočka Prešov
Číslo účtu: 2000159459/0200
IČO: 36505994
DIČ: 2022009308
IČ DPH : SK 2022009308
Zástupca v zmluvných veciach: Ing. Slavka Miškufová
Zástupca vo veciach technických: Ing. Miroslav Leško

1.2.  Objednávateľ: Obec Dravce

Sídlo: Dravce č. 27, 053 14 Dravce
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s., Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 3401097003/5600
IČO: 00329045
DIČ: 2020717633
Štatutárny zástupca: Ing. Elena Bašistová, starostka

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie:

"Projektová dokumentácia chodníka v obci Dravce"

v stupni pre vydanie stavebného  povolenia s podrobným výkazom výmer a rozpočtom za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch k vyhlásenej
verejnej súťaží.

2.2.  Objednávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy  prevezme a  zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Čl. 3

Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1.   Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania
tejto zmluvy, vyjadrenia príslušných orgánov verejnej správy a odborných organizácií.

3.2.   Projektová  dokumentácia  bude  spracovaná  v  rozsahu dokumentácie  pre  stavebné  povolenie
Súčasťou  projektovej dokumentácie bude výkaz výmer a  rozpočet. Projektová dokumentácia bude
dodaná objednávateľovi  v 6-tich vyhotoveniach a  jednom digitálnom vyhotovení  na nosiči  CD vo
formáte pdf.



3.3.Zhotoviteľ poskytne konzultačnú činnosť počas realizácie stavby v rámci dohodnutej ceny podľa
tejto zmluvy.

Čl. 4

Čas plnenia

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet  plnenia v dohodnutom termíne do 25
marca 2012.

4.2.  Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného dodania podrobného polohopisného a
výškopisného zamerania,  ktoré  objednávateľ  dodá  zhotoviteľovi  v termíne najneskôr  do  5.  marca
2012. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3.   Zhotoviteľ  splní  predmet  zmluvy v mieste  plnenia  – v sídle  objednávateľa.  Zhotoviteľ  sa  v
priebehu realizácie stavby zaväzuje v prípade 

Čl. 5 

Spolupôsobenie objednávateľa

5.1.  Objednávateľ zabezpečí polohopis a výškopis dotknutého územia v termíne uvedenom v čl.4 bod
4.2 

5.2.   Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  poskytne  zhotoviteľovi  spolupôsobenie  spočívajúce  najmä pri
vyjadreniach k technickému riešeniu vybraných úsekov a preukázaní majetko-právnych vzťahov.

 Čl. 6

Cena a platobné podmienky

6.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu Čl. 2 a 3 tejto zmluvy je spracovaná na
základe výsledkov verejného obstarávania a predstavuje výšku 180.-€ (slovomjednostoosemdesiateur).

6.2.   Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na
úhradu preukázaných vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. 

Čl. 7

Zodpovednosť za vady

7.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy. 

7.2.   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady,  ktoré  má projektová dokumentácia   v  čase jeho odovzdania
objednávateľovi.  Za  vady vzniknuté  po  odovzdaní  PD  zodpovedá  iba  vtedy,  ak  boli  spôsobené
porušením jeho povinnosti.

7.3.   Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady,  ktoré  boli  spôsobené  použitím  podkladov  poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie.



7.6.  Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k projektu pri
jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako vady diela pred odovzdaním.

7.7  Pre  prípad  vady  predmetu   dojednávajú  zmluvné  strany  právo  objednávateľa  požadovať  za
povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady
projektovej  dokumentácie  odstrániť  bez  zbytočného  odkladu  po  uplatnení  oprávnenej  reklamácie
objednávateľom. 

Čl.8

Zmluvné pokuty

8.1.  Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2.  Ak objednávateľ  je v omeškaní  so splnením peňažného záväzku,  alebo jej  časti,  je povinný
zaplatiť  zhotoviteľovi  úroky  z  omeškania  vo  výške  0,05%  z  nezaplatenej  sumy  za  každý  deň
meškania.

. Čl. 9

Záverečné ustanovenia

9.1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou dodatku ku zmluve.

9.2.  Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3. Na predmet tejto zmluvy sa  vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4.  Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno
vyhotovenie  dostane zhotoviteľ.  

9.5.   Zmluvné  strany  si  zmluvu  prečítali,  prehlasujú,  že  jej  obsahu  porozumeli  a súhlasia  s ním,
prehlasujú,  že  zmluvu  uzatvorili  slobodne  a vážne  a na  znak  súhlasu  ju  vlastnoručne  svojimi
oprávnenými zástupcami podpisujú.

9.6.  Zmluva je platná dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

V Dravciach dňa  24. februára 2012                                    V Prešove  dňa  24.februára 2012

za objednávateľa:                                                       za  zhotoviteľa:

 

          signed                      signed

                starostka obce                                                            konateľ


