
Zmluva o dielo c. 01022012

uzatvorená podla Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v platnom znení

Clánok l. Zmluvné strany

1.1. Objednávatel
Sídlo:

Zastúpená:
Oprávnení rokovat vo veciach
- zmluvných
- technických
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
ICO:
IC DPH:

1.2. Zhotovitel

Meno a priezvisk%bchodné meno
Miesto podnikania/sídlo
Registracné císlo v zozname
podnikatelov/v obchodnom registri
Bankové spojenie
Císlo úctu
ICO
DIC

Mesto Žarnovica
Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
Kamil Danko - primátor mesta

Kamil Danko, primátor mesta
Ing. Anna Stanová, Ing. Jozef Haviar
VÚB Žiar nad Hronom
14824422/0200
00321117
2021111543

DIPERA spol. s r.o.
Kremnická 1 96001 Zvolen
C. OR: oddiel: sro Vložka c: 12400/S

Banská Bystrica
Unicredit Bank
6629347009/1111
36709654
2022284825

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo, predmetom ktorej je spracovanie projektovej
dokumentácie pre realizáciu stavby na odstránenie havarijného stavu

"Žarnovica - zosuv cesty "

na základe výsledku zadávania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s podmienkami zákona C.

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Clánok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zaväzuje vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednost
vykonat dielo: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby na odstránenie havarijného
stavu ,,"Žarnovica - zosuv cesty" vrátane geologického prieskumu a zamerania pre stavebné
úpravy podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, miestnej obhliadky, podkladov
z technickej mapy, vztahujúcich sa k predmetu plnenia. Vykonané dielo odovzdá zhotovitel
objednávatel'ovi v dohodnutom termíne. Vecný rozsah projekcne riešeného územiaje:

2.2. Zhotovitel vykoná dielo v zmysle bodu 2.1. tohto clánku zmluvy v nasledovnom
rozsahu:

2.2.1 Projektová dokumentácia bude spracovaná a dodaná v nasledovnom obsahu:
a) Geologický prieskum, geodetické zameranie
b) Projektová dokumentácia v rozsahu:



Situácia

Situácia širšie vztahy
Stavebné objekty
Statika

Docasné dopravné znacenie
Plán organizácie výstavby
Výkaz výmer
Rozpocet

2.4. Objednávatel' sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s platn)'mi všeobecne záväznými právnymi
predpismi, STN- EN a s touto zmluvou prevziat a zaplatit cenu podla platobných podmienok
dohodnutých v clánku IV. t~ito zmluvy.

Clánok IlI. Cas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podla C. II. tejto zmluvy sú nasledovné:
3.1.1. Zacatie prác: diíom nadobudnutia úCilUlOsti tejto zmluvy

3.1.2 Odovzdanie diela: v termíne do 30.6.2012

3.2. Zhotovitel sa zaväzuje:
3.2.1. Vykonat predmet zmluvy v termíne uvedenom v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dielo.
3.2.2. Vykonané dielo odovzdat objednávatelovi v 6 vyhotoveniach v tlacenej fonne

a 1 vyhotovenie v digitálnej forme I technická správa, dokumentácia stavebných
objektov, v),kaz výmer l.

3.3. Ak zhotovitel vykoná dielo ešte pred dojednaným tennínom, objednávatel je povinn)'
riadne vykonané dielo prevziat.

3.4. Vykonaním diela sa rozumie jeho riadne vypracovanie a odovzdanie objednávatelovi
v mieste jeho sídla t.j. Mestský úrad, Námestie SNP 33, Žarnovica.

Clánok IV. Cena diela

4.1. Cena za vykonanie diela v rozsahu podl'a clánku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán. Do ceny sú premietnuté ekonomicky oprávnené náklady podla § 2 ods.3
zákona NR SR C. 18/1996 Z.z. v platnom znení, vyhláškou MF SR c.87/1996 Z.z. v platnom
Zllelú a odmena za výkon autorského dozoru. Cena diela je cenou maximálnou, k'toni nic je
možné prekrocit .

. 4.2. Cena za vykonanie diela podla cl. II. I~jto zmluvy je:

Cena za projekt stavby 7985,-€

Zhotovitel nie j e platcom DPH.

Slovom Sedemtisícdevätstoosemdesiatpät Euro

Cena projektov)'ch prác bola stanovená na základe špecifikácie vzhladom na potrebný rozsah
projektovej cinnosti z UNIKY pre rok 2010 pre jednotlivé kategórie prislušných profesii.

4.4. Cena za vykonanie diela j e konecná a pokr)' va všetky zmluvné záväzky.

4.5. Práce, k10ré zhotovitel' nevykoná, vykoná bez príkazu objednávatela alebo odch)'lne od
dojednaných zmluvných podmienok, objednávatel neuhradí.
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4.6. Cenu diela je možné menit len na základe požiadavky objednávatela na naviac práce. alebo na
obmedzenie rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii. Zv)'šenie alebo zníženie ceny diela
bude riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. Pri požiadavke na naviac práce bude ich
cena vypocítaná metodikou použitou pri vypracovaní ponukového rozpoctu v aktuálnej cenov~i
úrovni. Pri požiadavke na obmedzenie rozsahu prác bude cena diela znížená o zodpovedajúce
položky ponukového rozpoctu.

Clánok V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za vykonanie diela JPD pre realizáciu dielaJ sa objednávatel zaväzuje zaplatit na
základe faktúry, ktorú zhotovitel vystaví a dorucí objednávatelovi po protokolárnom
odovzdaní a prevzatí diela objednávatelom.

5.2. Faktúru vyhotovÍ zhotovitel v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR C. 431/2002
Z.z.) o úctovníctve a predloží ju objednávatelovi v 3 originálnych výtlackoch.
Faktúra bude obsahovat minimálne tieto údaje:

• císlo faktÚry resp. dailového dokladu
• oznacenie objednávatela a zhotovitela, penažný Ústav, císlo Úctu

• ICO a mc zhotovitela, ICO objednávatela
• miesto a názov diela,

• císlo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
• zdanitelné obdobie

• deIl. odoslania a deIl. splatnosti faktúry
• peciatku a podpis oprávneného zástupcu zhotovitela

• prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvoma zmluvnými
stranami.

5.2.1. Splatnost faktúry je do 30 dní odo dila jej dorucenia objednávatelovi .
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutocnost, že faktúra má formálne alebo

obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti zacne plynÚt odo dila
dorucenia opravenej faktúry objednávatelovi.

Clánok VI. Zodpovednost' za vady

6.1. Zhotovitel zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude zhotovená podla
všeobecne záväzných právnych predpisov, STN, dohodnutých zmluvných podmienok, a
že bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a bude spôsobilá k užívaniu na Úcel, na
ktorý je zhotovená.

6.2. Zhotovitel zodpovedá za správnost a Úplnost vypracovania projektovej dokumentácie
a tiež za to, že na základe tejto projektovej dok'lunentácie bude možné riadne a vcas
zrealizovat stavbu.

6.3. Zhotovitel nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí,
poskytnutých objednávatelom a zhotovitel ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nu upozornil objednávatela, a ten na ich použití
trval.

6.4. Objednávatel sa zaväzuje, že prípadnÚ reklamáciu vady diela uplatní písomnou [onnou.

6.5. Zhotovitel sa zaväzuje zacat s odstraIl.ov31Úm prípadn)'ch vád diela bezodkladne, najneskôr do 7
dní odo dIl.a uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatela a vady odstránit v co najkratšom
technicky možnom case. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne pri
reklamacnom kon31ú.



C~;\n{lfi:VH. Vykonanie diela a jeho odovzdanie
I

7.1. Zhotovitel zabezpecí spracovanie projektovej dokumentácie prostredníctvom odbomc
spôsobilých osôb v požadovaných odboroch.

7.2. Zhotovitel zodpovedá za to, že pri ,návrhu diela nepoužije materiál. o ktorom je
v case jeho použitia známe, že je škodlivý. Stavebné výrobky navrhované na realizáciu
stavebného diela musia spinat podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR c.

90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR c. 264/1999 Z.z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niek1:orýchzákonov.

Clánok VUI. Zmluvné pokuty
I

8.1. Zhotovitel zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
8.1.1 Za každý den omeškania s odovzdariim dokonceného diela objednávatelovi v tennine,

uvedenom v bode 3.1.2 tejto zmlu~ vo výške 0.05 % z ceny diela.

8.2. Objednávatel zaplatí zhotovitelovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z fah1:urovanejceny za každý den omeškania.

8.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou fomlOu.

Clánok IX. Záverecné ustanovenia

9.1. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
úcinnost v zmysle §47a ods. 1. Obcianskeho zákonnika v znení neskorších predpisov, tJ mIorn
nasledujúcim po dni zverejnenia zmlu.vyna webovom sídle objednávatela.

9.2. Zmluva môže byt zmenená len písomnými dodatkami. podpísanými oprávnen0.ni
zástu.pcami zmlmmých strán_ K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú
vyjadrit písomne v lehote do 15 dní od jeho dorucenia druhej strane.

9.3. Pokial v zmluve nie je dohodnu.té nieco iné, platia pre zmluvný vztah ustanovenia
Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z h.1:ory-chdva sú urcené pre objednávatela a dva
pre zhotovitela.

9.5. Zmluvné strany prehlasuj~ že obsahu zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom
zmluvu podpisujú.

Kamil Danko, \
primátor

Za zbotoviter~;

...................... "" ·T .. ·· ·1·Ing.Vojtekoyá Bermlrdína
konatel spolocnosti

DIPERA. spol. 1} r.o.
]Kremnická 1

960 01 ZVOLEN
ICO: 36 709 654


