Zmluva o dielo
ZOD 1/11/2012
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl.1.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.Objednávateľ:
Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava
Štatutárny zástupca: Ing. Daško Štefan primátor
Bankové spojenie:
Číslo účtu
:
IČO
: 00317 331
DIČ
: 2020610911
1.2.Zhotoviteľ:
TEVYS s.r.o.
Jilemnického č.17, 91101 Trenčín,
tel. : 032/ 6522 474
fax : 032/ 6580 562
mobil: 0905 418229
Štatutárny zástupca: Ing. Zdeněk Spurný
Bankové spojenie:
Číslo účtu
:
IČO
: 45596883
DIČ
: 2023055837
IČ DPH
: SK 2023055837
Čl.2.
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ústnej objednávky vypracuje v rozsahu a za podmienok
dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, a objednávateľovi odovzdá projekt stavby:
Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ ILAVA-Klobušice
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené projekty prevezme a zaplatí za ich zhotovenie
dohodnutú cenu.
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Čl.3.
ROZSAH A OBSAH PROJEKTU
3.1 Projektom vymedzeným v tejto zmluve je projektová dokumentácia pre vydanie stavebného
povolenia a realizáciu stavby.
3.2 Rozsah projektu:
Plynová kotolňa
- vykurovanie
- vnútorný plynovod
- elektrotechnické zariadenia
- stavebné úpravy
Požiarna ochrana
Rozpočet aj v elektronickej forme na CD
3.3 Podkladom pre vypracovanie projektu bude:
- Dokumentácia skutkového stavu
- Domeranie skutkového stavu v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektu
3.4 Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny v 6-tich vyhotoveniach.
Na požiadanie objednávateľa spracovateľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za
osobitnú úhradu.
Čl.4.
ČAS PLNENIA A CENA
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v obsahu čl.2.1 a rozsahu čl.3.2
tejto zmluvy v termíne do 30. 3. 2012. Miestom odovzdania diela je sídlo objednávateľa.
4.2 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán podľa § 2 zák.č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Plynová kotolňa
- projekt
: 1 620,€
- DPH 20% :
324,-€
Cena s DPH
1 944,-€
Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2.2 tejto zmluvy predstavuje: 1944,€
(slovom: jedentisícdevädstoštyridsaťštyri EUR)
Čl. 5.
FAKTURÁCIA
5.1 Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do 14 dní po prevzatí diela objednávateľom.
5.2 Splatnosť faktúry je do 14 – tich dní odo dňa doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.
5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu.
5.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne, alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený
faktúru v rámci reklamácie vrátiť zhotoviteľovi na jej opravu, resp. doplnenie. U takto opravenej
faktúry plynie nová lehota splatnosti.
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Čl. 6.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vyhotovené v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto
zmluve.
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
6.3 Zhotoviteľ je povinný vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, odstrániť
bezodplatne v čo najkratšom termíne. V sporných prípadoch nesie náklady spojené s odstránením
vád až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ.
6.4 Zhotoviteľ je povinný vady vzniknuté po odovzdaní diela v zmysle čl. 6 bod 2 odstrániť v čo
najkratšom termíne. Náklady spojené s odstránením vád nesie zhotoviteľ.

Čl. 7.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
7.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo v termíne plnenia.
7.2 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a dielo osobne
odovzdať objednávateľovi v mieste sídla objednávateľa.
7.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zásadu mlčanlivosti o vykonávanom diele voči tretím osobám
a zaväzuje sa dielo odovzdať jedine objednávateľovi.
7.4 Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu
podkladov prevzatých od objednávateľa na vykonanie diela. Ak nevhodné veci prekážajú
v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie prerušiť do doby výmeny
podkladov alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonaní diela s použitím
odovzdaných podkladov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje
termín plnenia. Zhotoviteľ má nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania
diela.
7.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela objednávateľovi bez zbytočného odkladu vrátiť
objednávateľovi podklady na zhotovenie diela.
7.6 Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
7.7 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku 4 tejto zmluvy na základe
riadne prijatej faktúry od zhotoviteľa.
7.8 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho,
aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym
spôsobom.
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Čl. 8.
ZMLUVNÉ POKUTY
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s dodaním diela zaplatí zhotoviteľ
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
8.2 Zmluvné strany si dohodli v prípade porušenia čl. 5 bod 5.2 zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z fakturovanej dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 9.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Zmluvu možno meniť alebo rušiť len písomne, a to formou dodatkov na základe dohody oboch
zmluvných strán.
9.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
9.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta.
9.4 Vo veciach neupravených touto zmluvou sa postupuje v zmysle Obchodného zákonníka.
9.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni
ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na
znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Ilave dňa: 13. februára 2012

V Trenčíne dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...........................................
Ing. Štefan Daško
primátor mesta

februára 2012

................................................
Ing. Zdeněk Spurný
štatutárny zástupca
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