ZMLUVA O DIELO č. 1310/2011
I. Zmluvné strany
1.1

1.2

Objednávateľ :
Obec Ratková
Sídlo :
Ratková č. 1, 982 65 Ratková
Zastúpený :
Roman Chicho, zástupca starostu obce
Telefón :
047/549 11 02
Fax :
047/549 11 60
email:
obecratkova@ferdonet.sk
Osoby oprávnené na rokovanie :
Vo veciach zmluvy : Roman Chicho, zástupca starostu obce
Vo veciach tech. :
Roman Chicho, zástupca starostu obce
Bankové spojenie : VÚB, a. s.
Číslo účtu :
15321392/0200
IČO :
00318990
DIČ :
2021230365

Zhotoviteľ :
Sídlo :

JULMEX , s.r.o.
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota
Zastúpený :
Július Medve , konateľ
Telefón :
0905 651 845
Fax :
047/5622447
email:
julmex@gmail.com
Osoby oprávnené na rokovanie :
Vo veciach zmluvy : Július Medve , konateľ
Vo veciach tech. :
Július Medve , konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu :
2504825355/0200
IČO :
44 399 162
DIČ :
2022681749
IČ DPH:
SK2022681749
Zapísaný :
v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Sro , vložka 15414/S

ll. Východiskové podklady a údaje
2.1

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania

Východiskové údaje:
2.2.1 Názov stavby :
„2.R.P. 2011 – Vybudovanie vodozádržných opatrení
v obci “

2.2.2 Miesto stavby :
2.2.3 Investor:

Obec Ratková
Slovenská republika

III. Predmet plnenia
3.1
Predmetom plnenia tejto zmluvy je :
3.1.1 Vyhotovenie a zamerania stavby , kompletných projektových prác pre projekt pre
realizáciu stavby ,zabezpečenie výkonu funkcie odborného garanta , kompletné
práce
súvisiace s realizáciou stavby, ďalej práce geológa , výkon funkcie vodného
majstra
a
jeho školenie na dielo:
„ 2.R.P. 2011 – Vybudovanie vodozádržných opatrení v obci Ratková“

3.1.3. V priebehu spracovania prác v zmysle bodu 3.1.1. bude zhotoviteľ informovať
objednávateľa o postupe prác a s objednávateľom vykoná záverečné prerokovanie
spracovanej dokumentácie pred ukončením diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať predmet plnenia v zmysle plnenie bodu 3.1.1
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Termín dodávky predmetu plnenia
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje, dodá a obstará predmet plnenia dojednaný
v zmluve o dielo v tomto termíne plnenia :
4.1.1 Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.1 do:
Projekt pre realizáciu stavby do: 30.03.2012
Vyúčtovanie fin. prostriedkov do : 15.04.2012
4.2
4.3
4.4

Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok v rozsahu bodu 3.1.1 riadnym vypracovaním prác v
zmysle bodu 3.1.1. a jeho odovzdaním objednávateľovi.
Odovzdaním sa rozumie odovzdanie prác v zmysle bodu 3.1.1. objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce v zmysle článku prevezme a zaplatí
za zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena
5.1

Zmluvná cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18 /1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien
a doplnkov, na základe „Cenníka geodetických a kartografických prác“ vydaného
Komorou geodetov a kartografov z roku 2010 a „Sadzobníka pre navrhovanie
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA z roku 2010.

Cena diela celkom :
bez DPH
13 370,83,- €
/Slovom: Trinasťtisíctristosedemdesiat, 83/100 eur./
K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných predpisov v čase fakturácie
nasledovne:
DPH
2 674,17,- €
/Slovom: Dvetisícšesťstosedemdesiatštyri, 17/100 eur./
Spolu s DPH
16 045 ,00,-€
/Slovom: Šestnásťtisícštyridsaťpäť eur./

VI. Platobné podmienky
1..1
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry s lehotou splatnosti
do 10 dní od jej vystavenia, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi pri odovzdaní
projektovej dokumentácie.
6.1 Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a budú
vyhotovené po odovzdaní PD.

VII. Zmluvné pokuty
7.1
7.2

Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1.1 v termíne uvedenom
v bode 4.1.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v bode 7.2 za
každý deň omeškania.
Ak odberateľ neuhradí fakturovanú sumu za vykonané práce v dohodnutom termíne,
zaplatí za každý deň omeškania sumu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

VIII. Odstúpenie od zmluvy, zmena záväzku
8.1

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 alebo odstúpenia od tejto zmluvy.
8.2
Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, kedy sa po
uzatvorení zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto
zmluvy zo strany objednávateľa, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na
zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, keď dôjde
k omeškaniu z dôvodu nesplnenia si svojich povinností spolupôsobenia dojednaných
v tejto zmluve.
8.3
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že povinná organizácia uhradí oprávnenej
organizácii náklady v preukázateľnej výške za vykonané práce, ktoré vznikli
zhotoviteľovi tým, že objednávateľ ani v dodatočnej lehote primeranej záväzku,
určenej zhotoviteľom, nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie
v dojednanom rozsahu a zhotoviteľ na základe tohto od zmluvy odstúpil.
8.4
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto
zmluvy, dotknutá strana uhradí oprávnenej strane vzájomne odsúhlasené náklady
v preukázateľnej výške, ktoré jej vznikli a rozpracované dielo bude odovzdané
objednávateľovi.
8.5
Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou
podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce,
avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za spôsobené škody.
8.6
Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla
druhej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy
odstúpi.
8.7
Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 a § 351 Obchodného zákonníka.
8.8
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.
8.8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za nepredvídané okolnosti - vyššiu moc považujú prípady,
ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu
ovplyvniť, napr. živelné pohromy a pod.
8.8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia
prípadu uvedeného vyššie, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na nepredvídanú
okolnosť, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia
druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú 15 kalendárnych dní od
doručenia oznámenia ( žiadosti o dohodu ).
8.9
Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak :
a./
objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa
písomne zaviazal, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa podstatné sťaženie realizácie
diela.
b./ objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii ( okrem
dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie )
8.10 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená osoba môže využiť právo od tejto
zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka.
8.11 Ostatné porušenie ( nesplnenie ) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako
neopodstatnené, s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346
Obchodného zákonníka.

