ZMLUVA O DIELO Č. 01/2011
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:

Obec Dvorníky
Obec Dvorníky, č. 428/ddddddddddddddddddddddf3 2/3, 914 41
00 312 495
2021279425

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

VÚB, a.s. expozitúra Hlohovec
4128212 / 0200

Telefón:
E-mail:
za ktorú koná:

033/744 22 23
starosta.dvorniky@stonline.sk
Mgr. Ľuboš Gubáň, starosta obce

(ďalej len „Objednávateľ“)

a
Názov:
sídlo:

Teletron, s.r.o.
Drieňová 34
826 16 Bratislava

IČO:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
E-mail:
za ktorú koná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,

Ing. Milan Karman
konateľ spoločnosti

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Článok 1
Predmet zmluvy o dielo
.1
.1

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na vypracovaní časti projektu „ČOV
a kanalizácia Dvorníky“ (ďalej len „projekt“).
1.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok
dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá
dokumentáciu :
1.2.1. Štúdia uskutočniteľnosti
Článok 2
Rozsah zmluvy o dielo

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo v zmysle Článku 1.2 v uvedenom rozsahu:
2.1.1. - vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti
307 os./hodín
Celkový rozsah prác bude vykonaný v počte
307 os./hodín
2.2
Zhotoviteľ dodá jednotlivé časti diela v elektronickej podobe a v jednom výtlačku v tlačenej
podobe. Náklady na reprografické služby znáša objednávateľ.
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Článok 3
Cena zmluvy o dielo

3.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 1 a 2 tejto Zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, platného od
01.04.1996 v znení neskorších predpisov.
Celková cena prác podľa tejto zmluvy je 16885,- EUR (slovom
šestnásťtisícosemstoosemdesiatpäť EUR) bez DPH.

3.2

Cena zmluvy o dielo je delená do nasledujúcich fakturačných celkov:
3.2.1. Fakturačný celok: Štúdia uskutočniteľnosti
EUR

3.3.

16885,-

Zmluva o dielo je uzatvorená s pevne stanovenou cenou, ktorú je možné meniť len po
vzájomnej dohode zmluvných strán a to formou dodatkov k Zmluve - v zmysle Článku
10.2
Článok 4
Dátum začatia plnenia zmluvy

Dátum začatia plnenia zmluvy bol dohodnutý do 7 dní odo dňa jej zverejnenia na webovej
stránke obce.
Článok 5
Harmonogram plnenia predmetu zmluvy
Časový harmonogram prác: začiatok prác: 9.máj 2011, ukončenie prác: 30. jún 2011
Článok 6
Platby

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
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Právo na vystavenie faktúry za príslušný fakturačný celok v zmysle článku 3.2 vzniká
zhotoviteľovi protokolárnym odovzdaním dokumentu podľa Článku 1 zo strany
objednávateľa.
Objednávateľ je povinný do 14 kalendárnych dní od obdržania jednotlivých
dokumentov informovať zhotoviteľa písomne o svojom rozhodnutí vo vzťahu k
obdržaným dokumentom, pričom je povinný písomne zdôvodniť ich prípadné
zamietnutie alebo pripomienky. Súčasťou oznámenia je aj termín na odstránenie
zistených nedostatkov spravidla do 14 dní od doručenia pripomienok či výhrad
k uvedeným dokumentom.
Ak objednávateľ nebude výslovne informovať zhotoviteľa o svojich výhradách do 14
kalendárnych dní od obdržania dokumentov, budú sa dokumenty považovať za
schválené objednávateľom.
Schválením dokumentov vzniká nárok na fakturáciu zhotoviteľa. Faktúra je splatná do
28 dní od jej vystavenia.
Faktúra za fakturačný celok bude vystavená na celkovú sumu realizovaných služieb.
Po uplynutí lehoty splatnosti faktúry môže Dodávateľ do dvoch mesiacov od dátumu
omeškanej platby požadovať úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý deň
omeškania.

Článok 7
Zodpovednosť zhotoviteľa
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo uvedené v článku 1 tejto zmluvy bude mať počas
doby 3 mesiacov vlastnosti dohodnuté podľa ustanovení tejto zmluvy.
Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
technické normy a usmernenia príslušných orgánov platné počas zhotovenia predmetu
zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými
dohodami zmluvných strán.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich
používaní trval.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne a bez zbytočného
odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia
predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady
v písomnej forme potvrdenej oprávnenou osobou. Lehota na odstránenie vád bude
dohodnutá písomne.
Ak zhotoviteľ nedodá dokumenty definované v článku 1.2 v rozsahu a termíne
stanovenom v tejto zmluve o dielo z vlastného zavinenia, objednávateľ môže požadovať
od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň, ktorý uplynie od konca obdobia určeného
na realizáciu služieb podľa článku 5 tejto zmluvy o dielo do skutočného ukončenia
realizácie služieb vo výške 0,03% hodnoty príslušného fakturačného celku. Týmto nie
sú dotknuté ostatné nápravné prostriedky objednávateľa v súlade so zmluvou o dielo.
lánok 9
Právo a jazyk zmluvy o dielo

8.1
8.2
8.3

Všetky záležitosti, týkajúce sa tejto zmluvy o dielo, podliehajú právnemu poriadku
Slovenskej republiky.
Zmluva o dielo a všetky písomné dokumenty medzi dodávateľom
a objednávateľom budú vyhotovené v slovenskom jazyku.
Táto zmluva sa riadi predpismi Slovenskej republiky.
Článok 9
Ostatné ustanovenia

9.1

9.2

9.3
9.4

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzkov v prípadoch,
kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie
zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia ich
vplyv na termín plnenia.
Zhotoviteľ je oprávnený použiť obdržané podklady iba pre účely vyplývajúce z tejto
zmluvy a iba po zaplatení ceny za dielo respektíve jej časti v zmysle čl. 2 tejto zmluvy.
Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené
písomným súhlasom objednávateľa.
Zhotoviteľ nie je oprávnený výsledok činnosti ako aj údaje a informácie poskytnuté
objednávateľom, ktoré sú predmetom diela podľa tejto zmluvy, poskytnúť iným osobám
než objednávateľovi.
Objednávateľ je oprávnený dielo použiť iba na účely v súvislosti s prípravou
a realizáciou projektu „ČOV a kanalizácia Dvorníky“, a to aj vo vzťahu s tretími
osobami.
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9.5

9.6

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní
dokumentov potrebných pre spracovanie dokumentov uvedených v článku 2.1.1 a
doplňujúcich údajov, spresnení dokladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia ceny za
príslušný dokument v zmysle článku 6 tejto zmluvy.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný,
riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany.
Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len písomnými dodatkami, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom
texte.
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne,
v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov.
Zmluva o dielo má 4 strany a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po
podpísaní obdrží po dva každá zo zmluvných strán. Každý z rovnopisov potvrdených
zmluvnými stranami má platnosť originálu.

V Dvorníkoch, dňa 9.5.2011
Za objednávateľa :

......................................
Ľuboš Gubáň
starosta obce
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V Bratislave, dňa 10.5.2011
Za zhotoviteľa :

...................................
Ing. Milan Karman
konateľ spoločnosti

