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Zmluva o dielo - č. 01/2014 ff ff l<fc

Uzavretá podra § 536 a nasL Zákona č. 513/1991 Zb.

Článokl
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ Obec Poproč.
.

04424Poproí,Školská2

y

Statutámy zástupca Ing. Jaklovský Štefan ,starosta obce*

*

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaklovský Štefan
- vo veciach technických :
Bankové spojenie: Obecný úrad POPROČčíslo účtu:

v

ICO 003 246 39 Dätum.
.

DIČ : 2020746189 ^.^.^^
IČ DPH: Podacia ČIalo: čfsi /o splau:

Číslo telefónu: ^-<w/y^
PrÍlohy/llaiy: Vybavuje: ^ >^^<^/^

7

1.2 ZhotoviteP RATEX projekČná a inžinierska org., s.r.o.,.
.

Košice, Stará spišská 33

Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných Ing. Murgaš Peter
- vo veciach techmckých : Ing. MurgaS Peter

Ing. Rudišin Peter

Bankové spojenie: Tatrabanka, Kogice
číslo účtu: 26 24 71 7762

v

ICO 36587931.
.

v

DIC 2021922771.
a

IČDPH: sk 20 21 922 771
v

Císlo telefónu: 055/643 41 72, 0903626767

v

CIánokII

Predmet plnenia

2.1 Stavebný jednostupňový projekt stavby
"Kanalizácia obce Poproí-rozŠírcnie"
Objednávka: é. -
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2.2 Rozsah predmetu pinenia

A/ Zameranie exist stavu a porovnanie z exist PD /DVD/
B/ Návrh riešenia
C/ Projektová dokumentácia

Projektová dokumenlácia bude spracovaná v súlade s doporučeniami Slovenskej
komoiy stavebných mžinierov, všeobecnými požiadavkanu na výstavbu a STN.
Projekt bude zároveň obsahovať tie časti dokumentácie, ktoré sú potrebné k rcalizácii.
Súčasťou projektovej dokumentácie budú:

Predmet diela
l/ Výškopis, polohopis
2, Kanalizácia-rozäírenie v obci PoproČ : situácia
3, Sprievodná správa
4, Súhmná technická správa
5, Hydrotechmcké vypočty
6, Rozpočet

r_

7, Prehľadná situácia stavby: Úsek ShieČná: 220m
/

Usek Západná: 500m
IT

Usek Záhradná: 290m
r_

Usek Družstevná: 150m
r.

Usek Mierová: 60m
SPOLU/bm/> 1220m>

8, PozdÍžne rezy
9, Vzorové rezy Šácht
10, Výkopový plán
11/ Vytýčenie, skladba a rezy odvodňovacích rigolov
12, KoneČná povrchová úprava cestného telesa
13, Porealizačné zameranie
14, Autorský dozor

projekt stavbyjednostupňový
rozpočet a výkaz výmer
projekt bude odovzdaný v 6-tich vyhotoveniach PD a 2x v DVD forme

Rozsah projekčných prác:

Vypracovanie proj. dokumentácie
- jednostupňoyý projekt

w

Oánokm

Termín plnenia

3.1 ZhotoviteF sa zaväzuje zrealizovať dielo v termíne:
Adl/: 14 dni po podpise ZóD
Ad 2/ - Ad 10,: 65 dni po podpise ZoD
Adll/-Adl2/: 90dnípopodpiseZoD
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Ad 13,: 30 dnípo zreaĽzovaní stavebného diela zhotoviteľom
Ad 14,: Priebežne, až do dokončenia stavebného diela

ČlánokW
Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvyje stanovaná dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona o cenách č. 18/1996 Z.z.. vyhlášky č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR ô.l 8/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Pre výpocet ceny
zhotoviteľ použil sadzobník pre navrhovame ponukových cien projektových prác a
Ínžinierskych čumostí (UNIKA). Navrhovaná cenaje spracovaná v sulade s výmerom
MF-SR č.R-12/1999, prilohy č.22 v znení prílohy č.2 k výmem MF SR č. R-3/1996
Časť B ods.be/.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa bodu II. v ponukovej cene:

Adl/: 2 000  /FaL/
Ad2/-AdlO/: 9 900  /Fa2./
Adll/-Adl2: 600  /Fa3./
Ad 13,: 400  /Fa4./
Ad 14,: 600  /Fa5./

4.1.1 Cena za projekt 01.2.2. : 13 500,00  bez DPH
DPH 2 700,00  
Spolu s DPH 16 200,00  

w

CIánokV

Platobné podmienky

5.1 Podkladom prc úhradu ceny dodávky budú faktúry vystavené zhotoviteľom.

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradíť faktúry: čl. 4.1 do 15 dní po odovzdaní diela.

ČlánokVI
Zmluvné pokuty

6.1 Ak zhotoviter nesplní predmet zmluvy podľa termínu v tejto zmluve, zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania.

6.2 Ak objednávateľ neuhradí faktúm vlehote splatnosti, zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z ceny za každý omeškaný deň úhrady.

ČlánokVI
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Spolupôsobenie objednávateľa

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť za účelom riadneho a včasného splnenia
predmetu zmluvy zhotoviteFovi na požiadanie podklady a informácíe potrebné pre
spmcovanie predmetu zmluvy. Pri nutaosti podpisu objednávateľa na úradnych
dokumentoch bude objednávateľ súčinný pri mžinierskej čumosti.

7.2 Ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenic v dohodautom termíne a
dojednaným spôsobom, alebo neodovzdá zhotoviteľovi požadované podklady nevyhnutné
pre zhotovanie diela, predlži sa Čas phienia predmetu zmluvy o dobu, na ktorej sa zmluvné
strany dohodnú písomným dodatkom k tejto zmluve.

v

ClánokVm

Zodpovednosť za vady, záruky

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmetné dielo je zhotovené podľa podnúenok
zmluvy, že bude vyhotovené vpožadovanej kvalite a vtennínoch dohodnutých
v zmluve a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto znaluve.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objedaávateľovi. Za
vady vzniknuté po jeho odovzdani zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak vznikli v dôsledku
porušeniajeho zmluvných poviimostL

8J ZhotoviteF nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložem všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na nich upozomil objednávateľa, ale ten na ich
použitítrval.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje rcšpektovať požiadavky objednávateľa čo sa týka mlčanlivosti
o zhotovovanom diele. Požiadavky, ktoré vzmknú v priebehu realizácie diela bude
konzultovať s objednávateFom. Okrcm toho bude s objednávateľom konzultovať aj
rozhodujúci postupprác.

8.5 ZáruČná doba na projektové práce je 5 rokov a začína plynúť dňom odovzdania
projektu objednávateFovi. Projekt bude vypracovaný v súlade s požiadavkami § 46
Stavebného zákona č. 50/76 Zb. a nasledovných zmien.

v

ClánokK

Ostatné dojednania

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje dodanú dokumentáciu použiť výlučne pre akciu uvedenú
v predmete tejto zmluvy.

9.2 V cene podľa bodu 4 je zahmutých 6 vyhotovení predmetu diela a 2x v DVD forme.
V cene nie je zahmutá prípadná dokumentácia naviac.
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9J Vpnpade, ak dôjde kzrušeniu alebo kodstúpeniu od tejto zmluvy zdôvodov na
strane objednávateľa, bude zhotoviteľ rozpracovanosť faktúrovať objednávateľovi vo
výške hodinovej sadzby rozptacovanosti výroby krát počet nabehnutých hodín,
maximálne do výšky dohodnutej ceny.

9.4 Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy je možné len fonnou písomných dodatkov,
ktoré budú riadae potvrdené a podpísané oprávaenymi zástupcami oboch stran.

9.5 Všetky práva a povumosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve
sa riadiajednotiivými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá sŕrana obdrží 1
yyhotovenie.

9.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Košiciach, dňa ff^. ^ ^. Z ^/<r V Košiciach, dňa
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