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Objednávka Č.: zo dňa:

^Evidenčné č. zmluvy u zhotoviteľa: Z 1205

Evidenčné č. zmluvy u objednávateľa: AMSPOL

Za 1205wpd m.adam@jqservis.sk
f

Názov akcíe - Úprava exteriéru obce Poproč v lokalite prí pizzerii."

ZMLUVA O DIELO:
r

" Architektonický návrh - Úprava exteriéru obce Poproč v lokalite pri pizzerii."

1. Zmluvné strany :

1.1 Zhotoviter:
1.1.1 AMSPOL s.r.o. 100:43938621

u

DIC:2022554127
adresa: Garbiarska 5, 040 01 Košice tel.,fax:055/6334649
bankové spojenie: VUB - Košice č. účtu: 2424673451 / 0200

1.1.2. Zmocneneckjednaniuvzmluvnýchzáležitostiach: Ing. arch. MilošADAM.
konateľ spoločnosti

1.2. Objednávater:
1.2.1. Obec Poproč, Obecný úrad IČO : 00324639

v

DIC: 2020746189
adresa; .ul. Školská č.2. Poproč 044 24 tel. : 055/4668170
Bankové spojeníe: Dexia banka Slovensko č. účtu : 0404770001/5600

1.2.2. Zmocnenec kjednaniu v zmluvných zäležitostiach: Ing. Stefan Jaklovský
starosta obce

2. Predmet plnenía:

Zhotoviter sa zaväzuje dodať:
2.1. "Architektonický návrh - Úprava exteriéru obce Poproč v lokalite pri pizzerii."

w

3. čas plnenia:

3.1. Dielo uvedenévbode2.1., tejtozmluvydodázhotoviteľobjednávateľovido 14.11.2012
4. Cena diela:

41 s^rlni^ndi'lli^l'í'^eo"0áh^uro ^m2sloÍÍii?: tzsmt!^m^tT^ao"á dohodou medzi zml"vn^mi
4.2. Objednávateľ uhradfzálohuzcenydiela podľa bodu 4.1 vo výške 720, 00 -euro, slovom:

sedemstodvadsat euro, do24.10.2012.

4.3. ObjednáYateľ uhradí doplatok vo výške 1080,00 - euro s DPH po písomnom odovzdaní
a prevzatí diela, na základe vystavenej faktúry.

4.4. Zhotoviterje platca DPH
^I

^

5. Podklady a spolupôsobenie objednávatera a zhotoviteľa:
^. ^ 7^2t

lokalitný program dodaný objednávateľom .'>
-f

^ti^<Í^l;lľr1J?^^ŕo^i[^äf^?^ľ^?^/?r??:?ľJTkt?nÍom ^- - 7cíct/ ?c-,'z, i/.f- J 1 nŕ--

polohopis a vyékopiš riešeného územia dodaný objedn'ávaterom jjť A^ ^h^fl'{íy



/

lísty vlastníctva ,snímok z katastrálnej mapy a ďalšie informácie o vlastnícve pozemkov a
nehnuteľností v riešenom územf,

- zhotoviteľ prejedná v rozpracovanosti navrhované riešenía s objednávateľom

6. Zodpovednosťzmluvných strán:

6'1' ?^^['^a^^??^^^i!'ŕ^'f^r^ľÍTk^_Íh-o^vi^IO_VLZavinenym nesP[nením svojích
záväzkov, neopravneným nakladaním s dielom alebo omeškaním.

6'2' ztto^víÍeLZC2dpovTdá za vadY.častJ di?ta podra bodu 2:.1'ktoré mal0 v deň Jeho odovzdania
objednáyaterovi^ ak sa prejavili do šesť mesiacov odo dňa odovzdania. Nezodpovedá za vady
^^l^i^^?fľri^^lm^f^^<^e^yf.t^s"a^bo,_tLet^:ľ^0^
^i^'^^v^e^h^vä^á^^p^e^no,?L?ľ,to^^a^ai/^^^^Í^ VYk°J1an]?
syojvoľnych zasahov do djela afebo úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôlí
zhotoviteľa alebo bezjeho súhlasu.

6.3. Objednávateľ zodpovedá zhofoviteroví za nennajetkovú új-mu, ktorá mu vznikne svojvomými
zásahmi do exterierového stvárnenia a stavebného designu objektov.

7. Všeobecné ustanovenia:

7.1. Ak niektorá zo zmluvných^án predloží návrh dodatku k tejto zmiuve, zaväzuje sa druhá
strana k návrhu dodatku vyjadriť do 7 dní od doručenia návrhu.

7.2. V prípade, že dôjde k zrušeniu zmluvy pred plnením zhotoviteľom na podnet objednávateľa,
dohodou oboch strán, zhotoviteľ vyučtuje a objednávatef uhradí náklady spojené s plnením
tejto zmluvy dovtedy vynaložené a zápisom vzájomne potvrdené.

7.3. Zmeny a doplnky k tejto zmiuve sú platné len v písomnej forme.
7.4. Prípadnú reklamäciu zašle objednávateF k rukám zmocnenca za zhotovlteľa uvedeného

včl. 1.1.2. tejtozmluvy.
7.5. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve platia podfa obchodného a občianskeho zákona.

8. Ostatné ujednanía:

8.1. zmluvana dieloJe vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 1 ostáva objednávateľovi a 1
zhotoviteľovi.

8.2, Faktúra bude uhradená do 14 kalendárnych dní po odovzdanf diela objednávateľovi.
83 ^n^íi^a^7^ d^^itneJ^lln^ Jílľ,81Tt/+T?-, ?^Y^>^r^a^"^?ľL^?^lf) ^a?.,po_s_kytnuté

plnenie, pozdržať svoje plneníe o dobu, o ktorú bolo plnenie neplniacej strany omeškané:
8.4. V prípade neplneniapeňažnéhozáväzku sa neplniaca strana zaväzuje, v zmysle § 351 ods.2

a § 369 ods.1 Obchodného_zákona, uhradiť k nezaplafenej čiastke úroky z omeškania. V
pnpade neplnenia termilnoveho zavä,zkl^,n^epjnia^.sltral'1a^lhradíPokutu vo vyske urol<u z

omeškania. Uroky z omeškania pre účely tejto zmluvy sú stanovené dohodou na 0,05% za
každý deň meškania.

8.5. Obsah elaborátu zahmujúceho práce podľa bodu: 2.1

Architektonický návrh - _úprava potoka, predlženie potrubia , parková úprava terénu nad
potrubím osadenie lavičiek, odpadkových košov, stípového osvetlenie, úpravu spevnených
pfôch zastávku autobusu, parkovanie autobusov, oporné múríky - päta svahu pri zastávke
a v pozícii parku, zábradlia, návrh zelene.
Predbežne ekonomické zhodnotenie

Elaborát bude expedovaný v troch.

Súhlas s podmienkami tejto zmluvy vyjacfrený podpisom:

v Košíciachdňa /ŕ-^ °^. Košiciach cfňa 'I^ÍO^Q'I^v

"X

( í.^Objednávateľ: Zhotoviter:
<

's. .^,*> v

AMSPOLs.r.o^
I

Garblar^S.KoSlce
;35?3LteLftoc 055/6334649


