Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb
na vypracovanie projektovej dokumentácie
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednávateľ:

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza

JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta
Štatutárny zástupca :
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:
Mgr. Edita Mrázová - vedúca odboru územného plánovania,
stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia
IČO:

318 442

DIČ:

2021162814

Bankové spojenie :

V U B Prievidza

Číslo účtu:

16626-382/0200

1.2 Zhotoviteľ:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
IČO :
IČO DPH :

EU design, s.r.o.
Dr.Š.Osuského 528/18
906 13 Brezová pod Bradlom
Ing. Marek Kocán - konateľ spoločnosti
UniCredit Bank Slovakia a.s.
1176363002/1111
36291960
SK2022166454

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka číslo :18939/R.
FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2.1 Zmluva sa uzatvára podľa §102 postupom zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a v zmysle uznesenia MsZ zo
dňa 190/11 zo dňa 28.06.2011.
PREDMET ZMLUVY
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo - zhotovenie projektovej
dokumentácie stavby „Sanácia lávky pre peších M - 3 cez rieku Handlovka v Prievidzi
(premostenie rieky Handlovka z nábr.A.Kmeťa na nábr.Sv.Cyrila pri reštaurácii Sabia)"
v rozsahu projektu pre realizáciu stavby podľa výzvy a predloženej ponuky za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú k účelu využitia, ktorá
bude spĺňať všetky platné STN,ON,TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela je
zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.
3. 3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo preberie zaplatí za zhotovenie diela cenu podľa ČI. IV. tejto
zmluvy.
3.4 Projektová dokumentácia pre jednu lávku bude obsahovať :
3.4.1 Textovú časť : sprievodná správa, technická správa

3.4.2 Výkresovú časť : architektúra (situácia, pôdorysy, rezy), statika,
3.4.3 Položkovitý rozpočet a výkaz výmer
3.4.3 PD bude vyhotovená a odovzdaná v 6 x v tlačenej forme a l x v digitálnej forme
3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú k účelu využívania,
ktorá bude spĺňať všetky plané STN, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní
projektovej dokumentácie, pri jeho odsúhlasení zainteresovanými organizáciami a pri realizácii
stavby je projektant povinný odstrániť na vlastné náklady.
3.5 Dohody uzavreté počas priebehu spracovania predmetu plnenia, ktoré majú vplyv na zmenu
ceny diela alebo termín zhotovenia diela, budú uzavreté formou dodatku k tejto zmluve.
3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto
zmluvy.
4. CENA DIELA
4.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu 51.11. tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške :
Lávka M-3:
1250,-€ cena bez D P H
250,-€ 20% D P H
1500,- € cena vrátane 20% DPH
Slovom: tisícpäťsto eur

4.2 Cena predmetu plnenia je stanovená dohodou.
4.3 K cene je pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH") podľa platných
právnych predpisov.
4.4. Cenu diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť
prerokovaný a schválený objednávateľom.
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované objednávateľom,
nad zmluvne dohodnutý rozsah budú považované za naviac práce. Naviac práce sa zhotoviteľ
zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmluve,
podpísanom štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktorého obsahom bude hlavne
cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru
iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia naviac prác zástupcom objednávateľa. Pre
vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve.
5. DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA - TERMÍN PLNENIA
5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu bodu č.3 tejto
zmluvy do: 15.12.2012

5.2

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním
projektovej dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie
projektovej dokumentácie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

5.3

Za deň ukončenia plnenia predmetu diela sa považuje deň, kedy bude podpísaný celkový
preberací a odovzdávací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie uhradí objednávateľ formou faktúry
vystavenej zhotoviteľom po ukončení a odovzdaní projektovej dokumentácie.

6.2

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno objednávateľa a zhotoví teľa, adresy sídiel
- číslo zmluvy, označenie diela
- číslo faktúry
- deň odoslania a splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- označenie služby
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH, celkovú fakturovanú sumu
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
- kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác
- podpis objednávateľa

6.3

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

6.4

Lehota na úhradu peňažného plnenia je do 37 dní odo dňa doručenia daňového dokladu faktúry do podateľne objednávateľa. V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie
(opravenie), plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej (opravenej) faktúry.

6.5

V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia
fakturovať objednávateľovi vo výške :
- vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia Z odstúpenia Z tejto
zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa ČI. IV. tejto zmluvy pre jednotlivé práce
uvedené v ČI. III. tejto zmluvy, alebo v prípade, že nedôjde k dohode, požiada zhotoviteľ
o rozhodnutie súdnou cestou.

7. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu plnenia poskytne zhotoviteľovi
v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich
informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA
8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú k účelu využitia a sa
zaväzuje pri spracovaní objednanej dokumentácie dodržiavať všeobecne záväzné predpisy
a technické normy platné v čase spracovania predmetnej dokumentácie a zodpovedá za jej vady
v čase jej odovzdania. Dodávateľ bude zodpovedný za kvalitu technického riešenia po dobu 36
mesiacov odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi.
8.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezplatne odstrániť, bez zbytočného
odkladu.
8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovení § 560 a nasledujúcich Obeh. Z.

9. ZMLUVNÉ POKUTY
9.1 V zmysle čl. V . l tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi
projektovú dokumentáciu do 15.12.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania
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s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela.
Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť fakturáciu zhotoviteľa.
9.2 Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti zistené vady odstrániť.
9.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto
zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok za omeškanie vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

10. ZMENA A ZRUŠENIE Z M L U V Y
10.1 Táto zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou.
10.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvným stranami
riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je
príslušný obchodný súd.
10.4 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými
zástupcami zmluvných strán.

oprávnenými

10.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch a to :
- dva rovnopisy pre objednávateľa
- dva rovnopisy pre zhotoviteľa
10.6 Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

sa

riadia

príslušnými

V Prievidzi, dňa

V Prievidzi, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

E U design

EU design, s.r.o.
Dr. Št. Osuského 528/18
906 13 Brezová pod Bradlom
IČO: 36291B60, IČ DPH: SK2022166454

Ing. Marek Kocán
konateľ spoločnosti
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