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KOájCE

ZMLUVA O DIELO
r_ ŕ

(PROJEKTOVÉ PRÁCE)
uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka Č. 513 / 91 Zb.

ČL.1. ZMLUVNÉ STRANY
r

1.1. OBJEDNÁVATEĽ : OBEC POPROČ
044 24 P O P R O Č, Školská č. 2

Štatutámy zástupca Ing. Štefan JAKLOVSKÝ
Osoby, oprávnenéjednať za obstarávateľa Tôl.: 055,466 81 71
- vo veciach zmluvy Ing. Štefan JAKLOVSKÝ Fax: 055 / 466 81 69
- v technických veciach Mob.:
e - mail staTOSta@ipoproc, sk
Bankové spojenie
ČÍslo účtu
IČO 00 324 639*

DRČ 2020746189.

1.2. ZHOTOVITEĽ EKOUNES IPC spol, s r. o.^

Páufínyho 72, P.O.BoxC23, 04001 KOŠICE
zapisanä v OR OS KE I, oddiel Sro, tíozka č.: 99W

štatutárny zástupca Ing. Peter JACKO - výkonný riaditeľ, konateľ
Osoby, oprávnené jednať za zhotoviteľa
- vo vedach zmluvy Ing.PeterJACKO F a x : 055 / 632 53 68
- v techníckých veciach Ing. Peter JACKO Telefón: 0905 160 592
e - mail poter. jacko69 @ gmail . com
Bankové spojenie Tatra banka a. s. KoŠÍce
Číslo účtu 2921865980/1100
ičo 17147832
DRČ SK 2 021 200 071>

*

ČL.2. PREDMET ZMLUVY

2.1. i^í^^^^i^^ttoľ^^ Hr\^^^^^^^f'a^^\i^^^in^^^l^ít^^^^LIn/4^y^^^^^É?!'^.:^.Y-i._^^^^- ^^"^^.y^*'i ?^"^
^l^Í^S!-^ oÍ^äT^Jl ^^l?^^e^"^d?^z?^_ .pr?i^?oví.-a-.- Lozpoctov!J
dokumentáciu a podklady pre spracovanie žiadosti o dotáciu nenávratných finanéných
prostriedkov:

POPROČ - KANALIZÁCIA OBCE - 2. STAVBA ČOV



2.2, Objednávater sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu, vypracovanú za
podmíenok, uvedených v tejto zmluve od zhotoviteľa prevezme v aktuálnom stave a
za vyhotovenie zaplatí dohodnutú cenu v dohodnutých termfnoch.

ČL.3. ROZSAH A OBSAH PREDMETU 2MLUVY

3.1. Prqjektovú dokumentáciu zhotoviteľ vypracuje v rozsahu, požadovanom pre podanie
ziadosti na územnea stave^bn^kona^l^ayjrnysieljlst^novení^tavebného zákon^>
zákonov o životnom prostredí a ostatných náväznych predpisov v počte 6 - tich
vyhotovení.

3.2. Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu podľa bodu 3.1. pre potreby
vydania naležitých rozhodnutí, zocípovedajúcich rozsahu pre potreby podľa
charakteai tejto akde a pozostáva z týchto častí:

A - Sprievodná správa
B - Súhrnné riešenie stavby

- Súhrnná technická správa
C - Celková situácia stavby - širéie vzťahy
D - Koordinačná situácia stavby
E - Dokumentácia stavebných objektov
F - Stavenisko a organEzáda výstavby ( bucte dopracovaná v temníne,

keď sa upresnia termíny a spôsob a zdroj financovania)
G - Dokumentácia prevádzkových súborov (ak budú súčasťou

technického riešenia stavby)
H - Náklady stavby

- Doklady

3'3' otl:rórateLSVte^LPO^,.-spracovania.ro,-dodá..Platnymi_.Pre%mi
poza^waCÍmapovéf?odÄ-y^ne ^opisnézan^anie areálu ČOV,
porealizačné zamerania inžinierskych sieti vblízkosti areálu ČOV, majetkoprávne
podklady v rozsahu potrebnom pre vypracovanie podkladov pre jednotíivé konania
(onginál výpisov z Listu vlastníctva a overené kópie máp pozemkov z KN ciest ),
ROEP obce ( ak je dostupna )a požadované doktady podľa požiadaviek výzvy
pre podanie žŕadosti o dotáciu NFP z jednotlivých dotačných fondov.

3'4' o.bÍ6?návatel. 2hotoviteľoyi dodá dostupné výsledky inžiniersko - geologického
prieskumu územia y rozsahu nevyhnutne potrebnom pre vypracovanie projektových
podkladov a nákladov.

6L.4. SPOSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

41 ^]^í^^^^^nNTi^^a^r^J^ľÍwitl?^n^v.,Lt^^^
t-Í<?LVSÍI<?ŕveniach' N? Požiadanie objednávateľa ( ak vznikne potreba) zhotovitet
dodá ďalšie naviac vyhotovenia v požadovanom počte.

4.2. Pri vypracovaní Projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne
záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy abude sa riadiť



vychodzími podkladmobJednavate!'a'odovzdanymi ku_dnu uzavretía tejto.zmfuvyf.
zápismi a dohodami zmluvnych strán počas spracovania a vyjadreníami
verejnoprávnych orgánov a organizácif.

4.3, Pokiaľ v príebehu spracovania predmetu zmluvy objednávateľom uzavreté iné
cfohody budú mať vptyv na cenu ( nový návrh - zmena uz spracovaného návrhu ) a
termín plnenia ( napr. zmeny umiestnenia inžŕnierskych sietí ajch objektov na iné
pozemky, iná kategória a iný princip ), zaväzuje sa objednávateľ upravi'ť dodatkom k
tejto zmluve termín zmluvného plnenia ( v pn-pade velkého rozsahu i cenu ) vo väzbe
na rozsah zmeny prectmetu plnenia.

ČL.5. TERMÍN PLNENIA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje ä dodá predmet, dojednaný v rozsahua
obsahu podľa Ďl. 3 tejto zmluvy (v prípade uzatvorenia zmluvy do 25.10. 2012 ) v
termíne do:

Projekt stavby(DSP) 27.10.2012.

Žiadosť na EFarozpočet stavby : 29.10:2 012

5,2. D^d^anf8 t^chto termlnov Íe závlslé odv,plného^a_vcasneho, s_pol_up.ô_sobe?ia
^^^^e^^^?^9^^0y^^ ^^ško^^^^^Ia^?^\??G?l2^r!6^
^?^f/rTi ii^f!niT^tl^S"^iTtí <y^l^ll i/aJf^luL^aJI?lll(?^^ne- ?^k!ady- J. ort9Jná!y
výpisov zLÍstu vlastníctva a overené kópie máp pozemkov zKN ), zabezpecenie
^^^1^px?fÍi'tlľ^J?.'T^k*^?ie, ^^T:Tly.<:5<^á-?-^^?yí-5IC>?en^v?ií ^)
dojednaného v tejto zmtuve a termínu vyhlásenia výzvy na podanie žiadosti o dotácie
nenávratných fínančných prostriedkov, z ktorej bude jasný rozsah, obsah a celková
y,y,il^^!?Lá^^Jij^l^d^L^ .^^.-^?ŕí?ľ^ .5ístar?v ? ..s ?os^y?n^tLm
uvedeného spolupôsobenia, plnenia všetkých ujednaní tejto zmluvy ( čl. 3 odst 3.3.
3.4. a ČL 7 odst. 7.3.) a omeškania zverejnenia výzvy nie je zhotoviteľ v omeškaní so
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v pozadovanom rozsahu a v dohodnutom
termíne.

5,3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvyjesplnenýriadnymvypracovanímaodovzdaním
prác pošte na prepravu v sfdle zhotovíteľa alebo osobne objednávateľovi.

ČL.6. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATEĽA

6.1. Projektovúdokumentáciu podľa tejto zmtuvy zhotoviteť vypracuje a dodá na základe
a podľa následovnych podkladov objednáyateľa (predmetu spoíupôsobenia ):
" projektové podktady - potohopisné a výškopisné zameranieareálu ČOV
- projekty resp. porealizaône zameranie skutočného vyhotovenia existujúcich

inžinierskych sietí v blízkosti ČOV
- súhfas na ^ vstup na pozemky pre potreby vykonania prieskumu a realizácie

dúmerania územia

- majetkoprávnepodklady - originály výpisov z Listu vlastníctva a overené tópie máp
pozemkov z KN



6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu zmtuvy poskytne
zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spoôívajúce najma
vodovzdaní podktadov podľa bodu 6.1. a ďalších potrebných doplňujúcích údajov,
upresnení podkladov ( ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy podľa
požiadaviek napr verejnoprávnych organlzácií a správcov sietí). Toto spotupôsobenie
poskytne objednávateľ zhotoviteľovi näjneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania.

6.3. Objednávateľ zodpovedá za to, žeodovzdané podklady a doklady sú bez právnych
vád a zodpovedajú súčasnému - aktuálnemu stavu.

ČL.7. CENA PRÁC, PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmtuvy v rozsahu čľ 3. tejto zmfuvy je uzavretá
dohodou zmluvných strán v sútade so zákonom č. 18 / 96 o cenách v znení
neskorŠÍch predpisov.

7.2, ^^nluvne strany sa <á^hc^"tl,^e p^^oh^d^,^M^I^^!51^i^,l^^t^i^Ioce,n,ovarilia
SADZOBNÍK PROJEKTOVÝCH PRÁC A INŽINIERSKYCH ČINNOSTÍ", vydaného

SKSI.

7.3. Cena predmetu zmtuvy podľa Č1.3. tejto zmiuvy dohodou predstavuje s DPH 20 % :
fakturovaná cena projektových prác a inžinierskych činností .

*

za vypracovanie a dodaníe projektovej dokumentácie 3,500  + DPH= 4.200.- *

za vypracovanie a dodanie žiadosti na EF MZP : 1-000  + DPHs 1.200.- 
za vypracovanie predmetu zmluvy celkom 4-500   + 900   = 5-400.-  *

<

pbjednávateľ stavby sa zaväzuje uhradiť zhotovíteľovi dohodnutú cenu podľa bodu
7.3. Uhrady dohodnutej ceny bucfú realizované formou platby prevodom na účet

7.4. Podkladom pre úhradu bude faktúra ( na spoločnou dohodou stanovenú výšku v
spoločne dohodou stanovenom termíne ), vystavená zhotoviteľom. Faktúra je ipiatná
vo všeobecnosti cto 7 dní od jej odoslania objednávateľúvi.

7.5. V prípade, že dôjde k zmšeniu alebo k odstúpeniu od tôjto zmluvy z dôvodov na
strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávatetovi práce v rozsahu
skutočne zrealizovaných výkonov ku dňu zmšenia ( odstúpenia od ) tejto zmfuvy a to
podielom vykonaných prác z právne všeobecne platnej ceny týchto prác.

ČL.8. 20DPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných
technických a kvalitatívnych noriem a má všetky viastnosti, ctojednané v tejto zmluve.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. 2a vady, vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá Íba
vtedy, ak boli spôsobené pomšením jeho povinností aodbomých vedomostí ( nie
zmenou tegislatívy a podobne ).



8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov,
prevzatých od objednávateľa ako záväzných a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej
starostlivostí nemohol zistiť ich nevhochosť, prípadne na ňu upozomii obstarávateľa a
ten na ich použití trvaľ

8.4. Záručná doba je neobmedzená (pokíaľ sa nezmenia východiskové podklady a
legislatíva, na základe ktorých budú projektové podklady vypracované ) a začína
píynúť odo dňa oclovzdania predmetu zmluvy objednávaterovj.

8.5. Pre prfpad vady predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotovitei'a poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ
sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbyto&rého odkladu po uplatnení
oprávnenej reklamácie a usmernenia objednávateľom.

8.6. Prípadnú rektamáciu vady plnenia predmetu tejto zmtuvy je objednávateľ povinný
uplatniť bezodkladne po jej zistení v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa
uvedeného v čl. 1. ako oprávneného konať vo vecí.

ČL.9. 2MENA ZÁVAZKU

9.1. ObjednávateE' sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po
uzavretí zmluvy zmenia východiskové podktady. rozhodujúce pre uzavretíe tejto
zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný
pristúpiť na zmenu ustanovení tejto zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením
jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluva

9.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14
dní od odoslania dodatku druhej strane. Po túto dobu je týmto návrhom viazaná
strana, ktorá ho podala Ak nectôjde k dohode o znení cfodatku k zmfuve, oprávňuje to
obe strany, aby ktorákoi'vek z nich požiadata súd o rozhodnutia

9.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi ( dorieši to
zvlastnej iniciatívy vyzvaním zhotoviteľa a vyhotovením dodatku kZoD ) náklady v
preukázateľnej výške na naviac vykonané práce, ktoré môžu vzniknúť zhotovítetovi
tým, že objednávater ani v dodatoônej tehote, primeranej záväzku, nesplnil svoju
povinnosť poskytnúť spotupôsobenie v zmluvne dojednanom rozsahu a zhotoviteľ si
na základe toho podklady zadováži sám, alebo pri nemožnosti pokračovať do riadneho
ukončenia predmetu obstarávania od zmluvy odstúpi.

ČL.10. VŠEOBECNÉ UJEDNANIA

10.1. Objednávateľ je oprávnený použiť ctíelo - predmet tejto zmluvy iba pre účely,
vyplývajúce z tejto zmluvy. Dokumentácia podlieha ochrane vzmysle autorského
zákona č. 618/2003 2b. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie
tretím osobám je podmienené výstovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije
objednávatertento projektový návrh a ostatné náležitosti na iné účely, nez ako vyplýva
z tejto zmluvy bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo požadovať od
objednávateľa odovzdanie celého prospechu ( podľa platných cenníkov PP ), ktorý z
tohoto ďaléieho použitia vznikol. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda,
má právo tiež na náhradu celej tejto spôsobenej ékody.



10.2. Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

10.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmíen ktorejkoľvek
zo strán všetky práva a povinnosti, vyplývajúce 2 tejto zmluvy postúpia na novú
nástupnícku právnickú, resp. fýzickú osobu.

10.4. Zmluva je uzavretá okamihom podpisu oboma stranami. Zmtuvný vzťah vzniká
prejavením súhlasu s cetým obsahom zmluvy.

10.5. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými étatutárnymi
zástupcami zmluvných strán.

10.6. rao 2m^uva J^ vyhotóve^ v dvoch vyhotoYen^ z ktorých objednávate!' po jej
podpísaní obdržíjedno a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

10.7. Zmluyné strany prehlasuju, že zmluva je podpísaná dobrovoľne, obe strany
sú dôkladne oboznámené sjej obsahom a súhlasia s ním v plnom rozsahu.

V Poproči v Košicíach

dňa: í^ ^,2012 d 19. 1Q.2012*
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