Zmluva o dielo číslo 01/2012
ZOD 3/17/2012

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/
I.
Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ :

Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava

Zastúpený

Ing. Štefan Daško

:

Zástupca splnomocnený na rokovania vo veciach technických
Ing. Stanislav Janušek
IČO :
00 317 331
DIČ :
20206109011
Číslo účtu :
Bankové spojenie :

1.2 Zhotoviteľ :

Ing. Zdenka Makarová-Projex
Beckovská 3
91101 Trenčín

Štatutárny zástupca : Ing. Zdenka Makarová
Zástupca k rokovaniam vo veciach technických : Ing.Zdenka Makarová
Ing.Pavol Trunek
IČO
: 34 600 001
DIČ
: 1026427897
Bankové spojenie :

II.
Východiskové údaje
2.1 Názov stavby /diela/ : „Zateplenie MŠ“.
2.2 Miesto stavby : ul. Medňanská č. 516, 01901 Ilava
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III.
Predmet zmluvy
3.1. Predmetom tejto zmluvy je:
-vypracovanie projektu stavby “ Zateplenie fasády a strechy MŠ“
miesto stavby: ul. Medňanská č.516, 01901 Ilava
počet ks PD: 6x paré+1xCD.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady:
-nevyhnutné podklady ak vznikne požiadavka na ich potrebu.
IV.
Čas plnenia
4. 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a
obsahu v článku III. tejto zmluvy v termíne:
do 30.03.2012
4. 2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním
predmetu plnenia v rozsahu bodu 3. 1. a jeho odovzdaním objednávateľovi.
4. 3. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu plnenia v rozsahu bodu 3. 1.
objednávateľovi v mieste jeho sídla..
4. 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet plnenia v rozsahu bodu 3. 1.
prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
V.
Cena a platové podmienky
1. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu určenom čl. 3. 1. tejto zmluvy je
dojednaná ako pevná dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách vrátane DPH.
5.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa bodu 3. 1.:
1000,-€ s DPH (slovom : tisíc eur s DPH)
5.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra, vystavená
zhotoviteľom do 7 dní od odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi.
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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.
VI.
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
6. 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu zmluvy poskytne
zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie pozostávajúce
najmä v odovzdávaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a
stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy. Toto
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 3 dní od jeho
vyžiadania.
6. 2.Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych
vád.
VII.
Zodpovednosť za vady, záruka
7. 1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený v súlade s jej
ustanoveniami, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
7.2 . Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a
ten na ich použití trval.
7. 3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu
po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
Prípadné škody, vyplývajúce z vád predmetu zmluvy, znáša zhotoviteľ .
7. 4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
7. 5. Záručná lehota, dohodnutá zmluvnými stranami je 36 mesiacov a začína plynúť
dňom odovzdania dokumentácie podľa bodu 4. 1. tejto zmluvy.
VIII.
Zmluvné pokuty
8. 1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. IV. tejto zmluvy, je povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny,
uvedenej v článku V. tejto zmluvy za každý deň omeškania.
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8. 2. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v
článku V. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo
výške 0,1 % z faktúrovanej finančnej čiastky za každý deň omeškania.

IX.
Záverečné ustanovenia
9. 1. Na ochranu autorských práv, spojených s dielom, sa vzťahujú ustanovenia
Autorského zákona.
9. 2. Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa po dobu 10 rokov
od odovzdania predmetu zmluvy.
9. 3. Zmluva je uzatvorená okamihom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
9. 4. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi
zástupcami oboch strán.
9. 5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží
objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

V Ilave

V Trenčíne

dňa : ............

dňa : ............

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

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

......................................................
Ing.Zdenka Makarová
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