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uzatvaené podía príslušných ustanovení §536-565 a nósl. Obchodného zékonníka č. 513ŕ1991 Zb.
v znení neslwrších zmien a doplnkov pre vypracovanie a dodôvku pfoiektovfch prác stavebného diela :

^Prečerpávacia stanlca studenQj vody na Lesnoj ullci v Poproči yau.

Článok 1
Zmluvné strány

1.1 ObiednávateT: ObecPoproé
SIdlo: Obecný úrad, Školská 632/2,044 24 Poproô

Zastúpený a opróvnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Štefan Jaklovský
Bankové sppjenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čistoúčtu:

IČO: 00324639
f

DIC:
Tel: 055/4668170
e-mail: staposta@poproc.sk
Ďalej ten .objednávateT

1.2Zhotovrter: J?J lU^.. e^'i s,y.o
> ^t

w^wSo sldtom: ^ttí-
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať: ^>' ty^ŕEr Í(Ľ- vo veciach zmluvných: (uy nuÍMÍ kh^- vo veciach technických:
Bankové spojenie: r^Í^^nka. l^wň^
Číslo účtu: ža m wez l^
IČO: S6 W 9Í1Dlč: SiOZA ^~i WIČDPH: ?ŕ ^^ DZ^T^
Tet: Mo^ ^ ^ŤFax:

e-mail: lr<^<2, C^íit,e- .stŕ
Ďalej len ^zhotovÍteT



Článok 2
Predmet plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby prečerpávacej stanice
studenej vody na Lesnej ulici v Poproči. Projektová dokumentácia má byť spracovaná tak, aby
preôerpávaciastanfcastudenejvody-vodpjem.umožňoval pripojenie na jestvujúcu vodovodnú sieť, cca
15-tích rodinných domov, pre ktoré má byť projektovaná prečerpávacia stanica kapaatne prispôsobená.
2.2. Zhotovitef zhotoví projektovú dokumentáciu vo vtastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.3. Za zhotovenie projektovej dokumentácie zaplati ObjednávateF Zhotovitefovi odmenu vo výéke
a spôsobom urceným v tejto zmluve.

článok 3
Spôsob vykonania diela

3.1. ZhotoviteT sa pri zhotovovani diela zaväzuje dodižiavaf všeobocne záväzné predpisy, technfcké normy,
vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitef sa bude riadif
východiskovými podkladmi ObjednávafeTa, odovzdanými pri uzavretí tejto zmtuvy, pokynmi Objednávatera,
zápismi a dohodami s Objednávatefom a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých organizácií.
3.2. Odbomé činností a zátežitostí je ZhotoviteT povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosfou
a odbomosťou v sálade so záujmami Objednávatefa.
3.3. ZhotoviteF zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude zhotovená v sútade s touto zmluvou
avsáladesplatnýminormami, naá6e(, uvedenývtejtozmluve.
3.4. Projektová dokumentácia bude vypraoovaná a dodaná Objednávatetovi písomne v6-tfch
vyhotovaniach a aj v elektrontekej forme na CD/DVD (textová Časť - Word. tabufková časf a rozpočet -
výkaz výmer- Excel, výkresová časf - Auto Cad LT 2002 alebo ekvh/alent).
3.5. Prcjektová dokumentácie bude obsahovaf: sprievodnú správu, súhmnú technickú správu, rozpočet
a výkaz výmer, prehFadnú situáciu stavby, pohľady, projektovú dokumentôciu - Nový stav a autorský dozor.
3.5. ObjednávateT je oprávnený poskytnúť projektovú dokumentáciu, zhotovenú podľa tejto zmluvy, tretím
osobám, ôo Zhotoviter berie na vedomie a výslovne s tým súhlasi.

Článok 4
Čas plnenia

4.1. Tenmin odovzdania projektovej dokumentácie: 30.9.2015.
4.2. Zhotovfteľ nezodpovedá za nedodržanie termínu, dohodnutého v tomto čtánku, ak omeškanie boto
spôsobené zavinením na strane Objednávateľa.



Článok 5
Súčinnosť

5.1._ObjednávateT poskytne zhotovitefovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje. ZhotovteTju je
povinný vrätíf:
a) bez zbytoôného odktadu po tom, ako ju nebude potrebovať, najneskôr však spolu s odovzdanlm
projektovej dokumentácie,
b) kedykoFvek ho o to Objednávatef požiada.
5.2. ObjednávateT umožní ZhotoviteTovi na jeho požiadanie prfstup do objektu Požiamej zbrojntee za
uôelom a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia fotodokumentácie
objektu.

Článok 6
Cena a platobné podmienky

6,1. Cena za vykonanfe diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR ô. 87/1 996 Z. z. v znent neskoršfch pfťdpisov
a je doložená kalkuláciou Zhotovitera, ktorá tvon' prítohu 6.2 k tejto zmluve.
6,2. Cena za vykonanie ďiela je:
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Táto dohodnutá oena je koneéná.
6.3. Prävo na fakturäciu vzniká dňom odovzdania vykonaného ďela. ObjednávateT vykoná úhradu na
základe Zhotoviterom riadne vystaveného daňového doktadu. ktorý mu ZhotoviteF preukázaerným
spôsobom doručí najskôr v deň vzniku práva na prislušnú fakturäciu podfa predchádzajúcej vety. K faktóre
musia byf doložené doklady umožňujúce posúdif oprävnenosf fakturácie.
6.4. Lehote splatností faktúr je do 30 dnl od dňa jej preukázatefriého doruôenia Objednávafetovi.
6.5. ObJednávateT nebude uhrädzať Zhotovitefovi žiadnu zálohu ani preddavok.

w

Clánok 7
Zodpovednosť za vady

7.1. Zhotovifer zodpavedá za to, Se projektová dokumentácia bude zhotovená podfa platných techntekých
a prävnych predpisov a podmienok tejto zmluvy a že bude maf vlastností dohodnuté v tejto zmluve.
7.2. Zhotoviter zodpovedá za vady, ktoré prpjektová dokumentácia má v ôase jej odovzdania
Objednávatefovi. Za vadu projektovej dokumentácie sa považuje aj jej akýkoFvek nedostatok a/atebo
osobitná požíadavka. ktorého odstränenie/zapracovanie požaduje stavebný úrad, prip. iná dotknutá
inétitäcia v súvislosti s účetom použitia projektovej dokumentácie podFa tejto zmtuvy.
7.3. Pre pripad výskytu vady podfa predchádzajúceho bodu má ObjednávateT prävo požadovaf od
Zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady (ďalej len "reklamácia"). Reklamácía sa upfatňuje bez zbytočného



I

odkladu po tom, ako vadu ObjednávateT zistí, a to u Zhotoviteľa e-mailom a/atebo plsomne, počas trvania
záručnej doby, ktorá predstavuje päť rokov odo dňa odovzdania komptetnej projektovej dokumentácie.
7.4. Zhotovitefje povinný v pripade reklamácie reklamovanú vadu na vlastné náklady odstränif a to bez
zbyočného odkladu, najneskôr v lehote 10 dnÍ odo dňa uplatnenia reklamácie. Uplatnením reklamácie sa
rozumie jej doručenie Zhotovtterovi. V pripade reklamáde zaslanej e-maitom sa reklamácia považuje za
uplatnenú v deň odoslania e-mailu. V takomto prtpade Objednávatef v tehote 3 dní odošle na adresu
ZhotoviteFa reklamáciu písomne, a tojej odovzdaním poštovému prepravcovi.
7.5. Ak ZhotoviteF svoju povinnosf odstránif vadu riadne a včas v zmysle ustanovení tejto zmtuvy nesplní, je
ObjednávateF oprävnený zabezpečiť odstränenie vady u iného dodávateľa na náklady ZhotovrteTa.
Objednávateľ má pre tento pripad tiež právo požadovaf od ZhotoviteTa zmluvnú pokutu vo výéke 330 EUR,
tento nárok nieje dotknutý úhradou nákladov Zhotovítefom podfa predchádzajúcej vety.
7.6. Zhotoviterzodpovedá za všetku škodu vzniknutú v dôstedku vadností projektovej dokumentácie, tejto
zodpovedností sa nezbaví ani odsfränením vady prpjektovej dokumentácie v zmysle ustanoveni tohto
ôtánku.

7.7. ZhotoviteT nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie a vzniknuté škody, ktoré boli spôsobené
použitim podkladov a informácií poskytnutých Objednávatefom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbomej
starostlivosti nemohol zistíť Ích chyby, resp. nespôsobitosť, alebo ak na ne ObjednávateTa pisomne
upozomil a ten na ich použ'rtí napriek tomu trval.
7.8. Zhotovrter nezodpovedá za vady, ktoré má ním vypracovaná projektová dokumentáda, ak ich príčina
vznikla až po vypracovaní a odovzdani projektovej dokumentáde a pri jej vypracôvávaní teh Zhotoviter ani
pri vynaloženi odbomej starostíivosti nemohol zistiť a vady neboli spôsobené porušením jeho povinností.

Článok 8
Platnosť a ukončenie zmluvy ŕ

8.1. Zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úôinnosf nasledujúci deň po
dni zyerejnenia tejto zmluvy na webovej stränke Objednávatera.
8.2: Žiadna zo zmluvných strän nie je oprävnená túto zmluvu vypovedaf.
8.3. ObjednávateT je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v pripade, ak je Zhotovrteí v omeäkaní s plnenim
akejkolVek povinnosť vyplývajúcej preňho z tejto zmluvy o viac ako 7 dnf.
8.4. Zákonné prípady, kedy je možné od tejto zmluvy odstúpiť (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka) nie
sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.
8.5. V pripade ptatného odstúpenia od tejto zmluvy zo stranyZhotoviteFa z dôvodov na strane
Objednávatefa je Objednávatef povinný zaplatif ZhotoviteTovi cenu za rozpracované dielo; táto cena sa urói
pomerom podfa stavu rozpracovanosti diela pričom ZhotoviteTje Objednávaterovi spolu s odstúpením od
zmluvy povinný predložff i rozpraoované dielo pre posúdénie oprävnenosti uplatnenej ceny, inak jeho nárok
zaniká. Objednávateľ je oprävnený rozpracovné dielo použif. Za platné odstúpenie od tejto zmluvy podfa
prvej vety tohto bodu sa v prípade, ak ObJednávateT podá v lehote 1 meiaca odo dňa odstúpenia od tejto
zmtuvy Zhotovítefom podnet na prislušný súd na urSenie neptatnosti odstúpenia, považuje až prävoplatné
rozhodnutie súdu v danej veci, okrem prfpadu, ak zoberie ObjednávateT svoj návrh späf atebo dôjde ku
mimosúdnejdohode.
8.6. V prlpade platného odstúpenia od zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na stnane Zhotovitefa,
Zhotovŕterovi neprináteži úhrada akejkofvek časti ceny a/atebo nákladov, ktoré mu v súvistosti so
zhotovovaním diela podFa tejto zmluvy vznikli. Pre posúdenie platnosti odstúpenia sa obdobne použije
posledná veta predchádzajúceho bodu.
8.7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v 61. 9 tejto zmluvy.



Clánok9
Sankcie

9.1. Ak Zhotoviteľ neodovzdá v lehote uvedenej v tejto zmluve (bod 4.1) projektovú dokumentáciu, je
Objednávater oprävnený uplatniť si uňho nárok na zmluvnú pokulu vo výške 330 EUR. V pripade ak
omeškanie ZhotoviteTa presiahne 7 kalendámych dní, je ObjednávateF oprävnený upfatniť si nárok na
zmluvnú pokutu nad rämec sumy uvedenej v prvej vete a to vo výške 0,05% z ceny podFa bodu 6.2 tejto
zmtuvy za každy začatý deň omeškania poônúc 8. dňom omeškania až do výšky 100% ceny podfa bodu
6.2.tejtozmluvy.
9.2. V pripade omeškania s úhradou faktúr je Zhotoviteľ oprävnený vyúčtovať OfajednávateTovi úrok
z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania; to neplatí v pripade, ak
omeškanie bude preukázateFne spôsobené peňažným ústavom ObjednávateTa a/alebo ZhotovrteTa.
9.3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výstovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté
nepovažujá a ani v budúcností nebudú považovaf za neprimerane vysoké, nakofko sú dohodnuté
v dôsledku nutnosti zabezpeôenia dodržania termínov dohodnutých v tejto zmiuve.

Článok 10
Spoloéné a závereéné ustanovenia

10.1 .PokiaF v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieôo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniaml Obchodného zákonníka.

10.2.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strän.
10.3-Zmluva nadobúda platnosf obojstranným podpisom štatutómych zástupcov zmluvných strán
a účinnosť nasfedujúci deň po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke objednávateía.
10.4-Zhotoviter bude povinný dodržiavaf mlčanlivosť vo vzfahu ku skutočnostíam. zisteným počas ptnenia
zmluvy o dielo. Všetky dokumenty súvisiace z realizáciou predmetu zákazky budú dôvemé a nebude
možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávatera.
10.5.Neoddelitelhou prilohou tejto zmluvyje: priloha č.1 - Špecifikácie ceny v zmyste zmluvnych
podmienok.
10.6.Táto zmluva je vypracoivaná vo dvoch vyhotoveniach, pojednom vyhotovení pre každú zmluvnú
stranu.
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