Z M L U V A O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
na dodanie projektovej dokumentácie

1. ZMLUVNE STRANY:
1.1. Objednávateľ

Štatutárny orgán
Bankové spojenie
IČO
DRČ

: Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza
: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
: VÚB, a.s., pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200
: 318 442
: 2021162814

1.2. Zhotoviteľ

: L M S - dopravný inžiniering, s.r.o. L M S , s.r.o.
M . R. Štefánika č. 3
971 01 Prievidza
Zastúpený
: Ing. Miloš Souček, konateľ
IČO
:36015351
DIČ
:2020994338
Bankové spojenie : Tatrabanka a. s., pobočka Prievidza, č. ú. 26200513118/1100
Zapísaný
: V Obchodnom registri Okresného súdu Prenčín,
Oddiel: Sro, vložka č.: 3601/R

2.

FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

2.1. Zmluva sa uzatvára podľa § 102 formou zadania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle
zákona č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstarávam v znení neskorších predpisov.

3.

PREDMET ZMLUVY:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo - spracovanie štúdie
„Generel dopravy pre sídlisko Zapotôčky" v rozsahu dokumentácie podľa výzvy a
predloženej ponuky a objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu diela.
3.2. Projektová dokumentácia bude obsahovať inventarizáciu dopravného značenia
v riešenom území, dopravný rozbor, návrh riešenia organizácie dopravy vrátane
vymedzenia plôch pre záchranné zložky, vzorové sklady spevnených plôch, sumarizácia
navrhovaného dopravného značenia vrátane ceny, sumarizácia navrhovaných spevnených
plôch vrátane ceny. Dokumentácia bude odovzdaná po konzultácii s HaZZ Prievidza a D l
ORPZ Prievidza.
3.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel využitia,
ktorá bude spĺňať všetky platné normy STN, O N , TP. Všetky vady a nedostatky zistené
pri preberaní diela je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď bez zbytočného odkladu po
vyzvaní objednávateľom.
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3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto
zmluvy.
4.

TERMÍNY PLNENIA:

4.1. Termín začatia diela: 22.07.2013 resp. dňom podpisu ZoD
Termín ukončenia a odovzdania diela : 22.10.2013

5. CENA:
5.1. Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1992 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov vo výške:
Cena diela:
4000,00 € (slovom štyritisíc eur)
Cena diela je konečná, zhotoviteľ nieje platcom DPH.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne
požadované
objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah budú považované za práce naviac.
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.
5.3 Projekt bude vyhotovený
a digitálne vo formáte pdf.
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a odovzdaný

objednávateľovi

v piatich

vyhotoveniach

PLATOBNÉ PODMIENKY:

6.1 Cenu za vypracovanie projektovej dokumentácie uhradí objednávateľ na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom po ukončení a odovzdaní projektovej dokumentácie.
6.2 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- označenie služby
- celkovú fakturovanú sumu
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
- 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 splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní. V prípade, že bola faktúra vrátená na
doplnenie, plynie nová lehota splatnosti.
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6.5 Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou počas doby splatnosti faktúry vystavenej za
predmet zmluvy.

7

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi
v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní
doplňujúcich informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
8

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY:

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel využitia a
zaväzuje sa 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 vád a nedostatkov diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bez zbytočného odkladu
bezodplatne odstrániť a nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.
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ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 V zmysle čl. 4.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať
objednávateľovi projektovú dokumentáciu do 22.10.2013. Zmluvné strany sa dohodli, že
v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie zaplatí zhotoviteľ
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej 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
bezodplatne odstrániť a nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.

vady

9.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru
podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:
10.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka.
10.2 Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného dodatku ku
zmluve, odsúhlaseného oboma stranami a oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
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10.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47 a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou.
10.4 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane
zhotoviteľ a dve vyhotovenia objednávateľ.

V Prievidzi, dňa 2 2 JÚL 2013

V Prievidzi, dňa 2 2 JÚL 2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

JUDr. Katarína Machá
primátorka mest

Ing. Miloš Souček
konateľ spoločnosti
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