
ZMLUVA O DIELO č. 1876-112012

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie
aktualizácie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), pre stavbu:

" Rekonštrukcia MK a chodníkov, slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov v novej
časti obce KALUŽA"

o b jed n á v a t e ľ:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
za objednávateľa:
Telefón:
Fax:

Z hot o vit e ľ:

Právna forma:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa:
Telefón:
Fax:

čl. 1
Zmluvné strany

Obec Kaluža
Kaluža 4
072 36 Kaluža
Ing. Janom Čuchranom, starostom obce
00325295
2020738896
DEXIA banka Slovensko
4218836001/5600

Ing. Ján Čuchran
056/6886542
056/6886541

(ďalej označovaný ako "objednávateľ")

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 O 1 Prešov
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 262/P
Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
17085501
2020518027
SK2020518027
Československá obchodná banka a.s., pobočka Prešov
113542973/7500

Ing. Michal Dúbravský
051/7463695
051/7463699

(ďalej označovaný ako "zhotoviteľ")

čl. 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy o dielo je aktualizácia projektovej dokumentácie na realizáciu stavby
(DRS), vrátane rozpočtu a výkazu výmer, pre stavbu:

" Rekonštrukcia MK a chodníkov, slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov
v novej časti obce KALUŽA"
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2.2 Zhotoviteľ vyhotoví dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť v dojednanom
čase a v stanovenej kvalite.

čl. 3
Rozsah a obsah diela

3.1 Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2 musí zodpovedať podkladom a požiadavkám
objednávateľa.

3.2 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet zmluvy v nasledujúcom počte súprav:
- kompletná dokumentácia v tlačenej forme 6 vyhotovení
- kompletná dokumentácia v digitálnej forme 1vyhotovenie

čl. 4
Termín plnenia

4.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne: do 30.04.2012

4.2. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním
dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
o dielo sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných
strán.

4.3. Odovzdaný predmet zmluvy o dielo musí byť vykonaný riadne, bez vád a nedorobkov.

čl. S
Cena diela

5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 tejto zmluvy, je zmluvná cena stanovená v súlade
so Zákonom NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z., jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996
Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení a zákonom č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny
euro v Slovenskej republike a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH:
DPH 20%:
Zmluvná cena vrátane DPH:

Slovom: Tritisíc štyristoosemdesiatštyri

2.903,34 €
580,67 €

3.484,01 €

01/100 EUR

5.2 Navrhovaná cena zahŕňa dodanie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. 3.2. Prípadné
ďalšie vyhotovenia predmetu zmluvy o dielo poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za
osobitnú úhradu vo výške nákladov za reprografické práce.

5.3 Ak v priebehu prác vznikne potreba zmeniť predmet zmluvy o dielo z dôvodov, ktoré
neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy alebo potreba rozšíriť predmet zmluvy
o dielo o činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy, objednávateľ aj
zhotoviteľ sa zaväzujú pristúpiť po vzájomnej dohode na prípadnú zmenu ceny predmetu
zmluvy o dielo alebo termínu plnenia.

5.4 Naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu spracovávania predmetu zmluvy o dielo a budú
odsúhlasené objednávateľom, budú ocenené podľa hodinových sadzieb vynásobených
počtom kalkulovaných hodín.
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čl. 6
Platobné podmienky a zmluvné pokuty

6.1 Cenu za vyhotovenie predmetu zmluvy o dielo zaplatí objednávateľ na základe
zhotoviteľom riadne vystavenej faktúry, po dodaní predmetu zmluvy o dielo.

6.2 Objednávateľ po overení a potvrdení správnosti fakturovanej ceny uhradí faktúru do 30
dní od dátumu prijatia.

6.3 V prípade nedodania prác v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na
zmluvnú pokutu. Výška zmluvnej pokuty je 0,05 % za každý deň omeškania.

6.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo na úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

6.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškaní, ak nemôžu splniť svoj záväzok
v dôsledku omeškania druhej strany.

čl. 7
Spolupôsobenie a podklady

7.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady potrebné na vypracovanie predmetu
zmluvy o dielo.

7.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi počas prác na predmete zmluvy ďalšie potrebné
spolupôsobenie, spočívajúce vodovzdaní prípadných doplňujúcich údajov, upresnení,
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne počas prác na predmete
obstarávania.

7.3 Objednávateľ poskytne spolupôsobenie podľa bodu 7.2 v lehote do päť pracovných dní
od doručenia písomnej požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad,
že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže
získať vlastnými silami.

čl. 8
Zodpovednosť za vady

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy o dielo bude mať vlastnosti dohodnuté
v zmluve o dielo.

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy o dielo, 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.

8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, bez zbytočného odkladu
po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Lehota na odstránenie vád bude
dohodnutá písomne.

8.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy o dielo uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

8.5 Objednávateľ potvrdí, že všetky vady sú odstránené až vtedy, keď všetky známe vady
boli skutočne odstránené.

čl. 9
Ostatné ustanovenia

9.1 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet zmluvy o dielo len na účely vyplývajúce zo
zmluvy o dielo. Jeho iné použitie, najmä prenechanie tretím osobám je podmienené
výslovným súhlasom zhotoviteľa.
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9.2 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva
objednávateľovi.

9.3 Ak medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniknú spory, budú sa riešiť zrnierčími
konaniami. V prípade neúspešnosti zmierčieho konania predloží jedna zo strán návrh na
riešenie spolu na príslušný súd.

904 Objednávateľ aj zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy len z dôvodu podstatného porušenia
zmluvy druhou stranou, podľa § 345b ods. 2 Obchodného zákonníka, alebo z dôvodu
vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú nepredvídané okolnosti, nezávislé od vôle
zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.

9.5 Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite zastaviť
práce na predmete zmluvy o dielo. Zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu
vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi.

9.6 Na zmluvu o dielo sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.

čl. 10
Záverečné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ sa zavazuje zhotoviť a odovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi
a podmienkami objednávateľa.

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.
10.3 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka

a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
1004 Meniť a doplňať ustanovenia tejto zmluvy o dielo je možné len písomne, formou

dodatku, so súhlasom zmluvných strán.
10.5 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná

strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.

Dátum: Dátum: 24.01.2012

Za objednávateľa: Ing.
star

ISPO spol. s r.o. [1]
inžinierske stavby.

Slovenská 86. 080 01 PRESOV
IČO t7 085 501 DIČ 2020518027

IC DPH SK2020518027

Za zhotovite!'a: Ing. Mie .DÚb:t~ý
konateľ pOločn~%Sl


