ZMLUVA o dielo č. 10/2015
uzavretá v zmysle § 536-565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov,
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:

Obec Kocurany
972 02 Kocurany č. 105
IČO: 00648868
DIČ: 2021118011
Zastúpenie: Ing. Vojtech Čičmanec, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 9000087004/5600

1.2 Zhotoviteľ:

Lukáš Grešner Ateliér Bojnice
Gazdovská 6/2, 971 01 Prievidza
17946573
SLSP a.s. Prievidza
0370699656/0900
Živnostenský list-Čj.Ž05388/1992 Šm 10.12.1992

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania vykonaného podľa zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY
2.1 Predmetom plnenia zmluvy je tvorba, spracovanie a realizácia náučného chodníka obce
Kocurany.
2.2 Dielo bude zhotovené v súlade so súťažnými podmienkami a podkladmi objednávateľa,
ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Predmet dodávky bude
zrealizovaný v kvalite podľa príslušných STN a platných technických noriem, schválených
technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných
predpisov.
2.3 Súčasťou predmetu diela je aj fotodokumentácia priebehu výstavby, ktorú je zhotoviteľ
povinný vykonávať a prikladať k fakturácii.
3. OPIS PREDMETU ZMLUVY A JEHO TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
3.1. Náučný chodník obce Kocurany
Technická špecifikácia:
1. stolárske práce-vyrobiť 4 ks drevených stojanov zo smrekových hranolov 100x100mm
+ drevené striešky v tvare V 4 ks smerových stojanov+drevené striešky
2. výplne stojanov vyrobiť 4 ks plechových tabúľ rozmer 1200 mm x 1000 mm
4 ks smerových tabúľ rozmer 600 mm x 500 mm
3. pozinkované kotvy - vyrobiť 12 ks
4. grafické práce - navrhnúť a pripraviť podklady pre tlač
5. tlačiarenské práce - vytlačiť 6 kusov tabúľ 1200 x 1000 mm
vytlačiť 4 kusy smerových tabúľ 600 x 500 mm
6. odborné texty - spracovať odborné texty a katastrálne mapy
7. práce v teréne- výkopové,betonárske a montážne
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4. TERMÍN PLNENIA ZMLUVY
4.1.
a)
b)
c)

Termíny zhotovenia diela sú stanovené dohodou zmluvných strán pre jednotlivé časti
diela takto:
zhotoviteľ predloží grafické návrhy tabúľ náučného chodníka najneskôr do 15.júla
2015
objednávateľ po korektúrach schváli grafický návrh náučného chodníka najneskôr do
30.júla 2015
zhotoviteľ zrealizuje a odovzdá náučný chodník do 30. septembra 2015
5. CENA PREDMETU PLNENIA ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1.
5.2.

5.3.
5.4
5.5
5.6.

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela 4.420,-€ vrátane DPH.
(štyritisícštyristodvadsať Euro)
Uvedená cena diela je konečná a oboma zmluvnými stranami akceptovaná na základe
cenovej kalkulácie, ktorá bola predložená objednávateľovi pred uzatvorením tejto zmluvy o
dielo. K zmene zmluvne dohodnutej ceny môže dôjsť v prípade, ak objednávateľ bude
požadovať práce, ktoré neboli dohodnuté v pôvodnej špecifikácií diela - Článok III. a IV.
tejto zmluvy a o ich vykonanie zhotoviteľa písomne požiada najneskôr do 15. júla 2015.
Objednávateľ poskytne preddavok na nákup materiálu na výrobu drevených a
smerových stojanov a striešok vo výške 3.000,-Eur
Platba za vykonanie diela bude uskutočnená formou faktúry vo výške 4.420,-€ do
30.septembra 2015, so splatnosťou 14 dní od doručenia objednávateľovi. Faktúra musí
obsahovať obvyklé náležitosti.
Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy je uhradená čiastka pripísaná na účet
zhotoviteľa.
Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

6. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
6.1.

Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia zmluvy objednávateľovi na jednotlivých stanovištiach,
kde objednávateľ predmet plnenia zmluvy prevezme na základe dodacieho listu.

7. ZÁRUČNÁ DOBA NA PREDMET PLNENIA ZMLUVY
7.1. Zhotoviteľ poskytne na predmet plnenia zmluvy objednávateľovi záručnú dobu 24 mesiacov
odo dňa odovzdania diela( len v prípade preukázateľne dodržaných podmienok správneho
skladovania a zaobchádzania s predmetom zmluvy počas celého trvania záruky).
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípadné chyby diela odstráni bezplatne a bez zbytočného
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie.

8. ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY A PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
8.1. Povinnosti objednávateľa:
a) Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi všetky podklady - zabezpečiť prístup k
vyžiadaným predlohám (historické dokumenty, dobové pohľadnice a fotografie) za účelom
scanovania, resp. fotografovania najneskôr do 14 dní od podpísania účinnosti zmluvy,
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b) Objednávateľ zodpovedá za dodržanie a vysporiadanie všetkých autorských práv týkajúcich
sa vytvorenia diela.
c) Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
8.2. Povinnosti zhotoviteľa:
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje pri zostavovaní diela spolupracovať s objednávateľom a rešpektovať
jeho požiadavky.
b) Zhotoviteľ sa zaväzuje redigovanie diela vykonávať v úzkej súčinnosti s objednávateľom,
prípadne jednotlivými autormi.
c) Ak zhotoviteľ zistí prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný
bezodkladne takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.
d) Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na posúdenie návrhy diela, ktoré budú vypracované na
takej technickej úrovni, ktorá umožní objednávateľovi prijímať jednoznačné rozhodnutie pri
ich posudzovaní.
e) Zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrhy na zhotovenie diela, ktoré budú vypracované
podľa aktuálne platných noriem a budú obsahovať všetky potrebné náležitosti, ktoré zaručia
bezproblémovú realizáciu diela. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu diela.

9. DÔSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY A ZMLUVNÉ POKUTY

9.1.
9.2.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez nárokov zhotoviteľa z titulu ukončenia
zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží zmluvné záväzky uvedené v tejto zmluve.
V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu ako je uvedené
v čl. 9 bod 1. tejto zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úhradu vo výške
preukázateľných nákladov. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody. Škoda je
splatná do 14 dní od dňa doručenia vyčíslenia škody objednávateľovi.
V prípade dodania chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi škodu podľa rozsahu
chyby predmetu zmluvy. Škoda je splatná do 14 dní od termínu uplatnenia nároku na náhradu
škody.
Zhotoviteľ za omeškanie zhotovenia, resp. odovzdania diela z dôvodov, ktoré vznikli na
strane zhotoviteľa (pri splnení zmluvných záväzkov objednávateľa), poskytne zľavu vo výške
0,05% z dohodnutej ceny za každý deň omeškania.
Pokiaľ sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením peňažného záväzku, má zhotoviteľ
právo účtovať 0,05% z hodnoty omeškaného plnenia za každý deň omeškania.

9.3.
9.4.
9.5.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Ak objednávateľ požiada o vykonanie prác naviac oproti špecifikácií diela uvedenej v
Článku III. tejto zmluvy, môže ich zhotoviteľ realizovať až po uzavretí písomného Dodatku
k tejto zmluve. Tieto práce budú v dohodnutej výške fakturované navyše pôvodne
dohodnutej celkovej cene diela.
Za objednávateľa je poverený komunikovať so zhotoviteľom Ing. Vojtech Čičmanec.
Na výsledné dielo sa vzťahujú ustanovenia o ochrane autorských práv. Objednávateľ podľa
tejto zmluvy nemá právo dielo ani jeho časti šíriť bez súhlasu autorov.
Zmluva končí odovzdaním predmetu plnenia zmluvy a zaplatením ceny predmetu plnenia
zmluvy zhotoviteľovi.
Všetky dôležité rozhodnutia a zmeny ovplyvňujúce koncepciu zhotovenia diela budú
konzultované s objednávateľom a závery z toho vyplývajúce budú prijímané len po
odsúhlasení objednávateľom.
Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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10.7.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a zverejnením na web stránke obce. Predmetná zmluva zaniká dňom úplného
splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich obidvoma zmluvnými stranami.
10.8.
Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je
podmienená súhlasom oboch zmluvných strán a bude účinná deň po zverejnení na stránke
objednávateľa.
10.9.
Táto zmluva o dielo sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán dostane po jej podpise dva exempláre.
10.10. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, bez akéhokoľvek
nátlaku, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. S jej obsahom sa podrobne
oboznámili, úplne mu rozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne
podpisujú.
Kocurany, 18.06.2015

––––––––––––––––––––––
Objednávateľ

–––––––––––––––––––––––
Zhotoviteľ
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