Zmluva o dielo
ZoD 2/14/2012
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov:
čI. I.
Zmluvné strany
1.

OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:

Mesto Ilava
Mierové námestie16/31, 019 01 Ilava
Ing. Štefan Daško, primátor
00317 331
20206109011
042445515
042445520
(ďalej len "objednávateľ")

2.

ZHOTOVITEĽ:

AG-SPOL s.r.o.

Sídlo:
Liptovská 4, 911 08 Trenčín
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
Ing. Jozef Plocháň
-vo veciach zmluvných :
Ing. Jozef Plocháň
Označenie registra podnikateľa: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Číslo zápisu:
odd.: Sro, vložka 15537/R
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
36343285
DIČ:
2021983139
Tel.:
0905429014,032 6580276
(ďalej len "zhotoviteľ")
čl. II.
Predmet zmluvy
.
1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá
projekt pre stavebné povolenie pre stavbu „Parkovisko Cillerova jama v Ilave“.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
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čl. III.
Rozsah a obsah projektu
Projektom je:
Projekt pre stavebné povolenie parkoviska v Ilave v zmysle cenovej ponuky.
čl. IV.
Spôsob a vypracovanie projektu
1.

Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dohodnutej ceny v šiestich
vyhotoveniach spolu s grafickou a textovou časťou na 1xCD.
čl. V.
Čas plnenia

1.
Zhotoviteľ sa za zaväzuje, že vypracuje a dodá projekt dojednaný v rozsahu
a obsahu čl. IV tejto zmluvy do: 16. 4. 2012.
2.
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať
predmet zmluvy v dojednanom termíne.
3.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním
a odovzdaním projektu objednávateľovi. Odovzdaním projektu sa rozumie osobné
odovzdanie projektu objednávateľovi v jeho sídle s potvrdením o prevzatí.
čl. VI.
Cena predmetu zmluvy
1.

Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Projekt pre stavebné povolenie
Cena bez DPH 1152,-, slovom jdentisícstopäťdesatdva EUR
Nie sme platci DPH
čl. VII.
Platobné podmienky
1.
Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela uvedenej v čl. VI tejto zmluvy
budú
faktúry vystavené
zhotoviteľom
po dodaní
projektu
dokumentácie pre
stavebné povolenie /PSP/.
2.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávat eľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.
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čl. VIII.
Zodpovednosť za vady, záruka
1.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
2.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití trval.
3.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť najneskôr do 10 dní po
uplatnení reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne a ku ktorej sa
zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
4.
Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
Čl. IX.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo v termíne plnenia.

2.
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou
a dielo osobne odovzdať objednávateľovi v mieste sídla objednávateľa.
3.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zásadu mlčanlivosti o vykonávanom diele voči
tretím osobám a zaväzuje sa dielo odovzdať jedine objednávateľovi.
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.
5.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela objednávateľovi bez zbytočného odkladu
vrátiť objednávateľovi podklady na zhotovenie diela.
6.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

7.
Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. VI. tejto zmluvy
na základe riadne prijatej faktúry od zhotoviteľa.
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. X
Záverečné ustanovenia
1.
Zmluvu možno meniť alebo rušiť len písomne, a to formou dodatkov na základe
dohody oboch zmluvných strán.
2.
Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva
zhotoviteľ.
3.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta.
4.
Vo veciach neupravených touto zmluvou sa postupuje v zmysle Obchodného
zákonníka.
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 28. februára 2012

V Trenčíne, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

____________________________

___________________________

Ing. Daško Štefan
primátor mesta

Ing. Plocháň Jozef
konateľ
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