ZoD č. 02-2017

ZMLUVA O DIELO
č. 02-2017

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1996 Zb.

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:

Obec Pavlovce nad Uhom

Zastúpený:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Anton Kocela, starosta obce
Prima banka Slovensko a.s., Michalovce
4226836001/5600
SK81 5600 0000 0042 2683 6001
00 325 589
2020739094
Neplatca DPH
0902 967 080
pavlovce@pavlovce.sk
www.pavlovce.sk

Tel.:
e-mail:

Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

Zhotoviteľ:
Sídlo:

JEGON projekt s. r. o.

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Ing. Jozef Gonos - konateľ
Tatra banka, Michalovce
2945032262/1100
SK10 1100 0000 0029 4503 2262
50 641 620
2120401866
Neplatca DPH!
056/6433457
gonos@jegon.sk

Tel. č.
e-mail:

Slovenská 6289/6C, 071 01 Michalovce
Zápis v OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 40394/V
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II. Predmet zmluvy
Na základe výberového konania sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať projektovú
dokumentáciu v rozsahu realizačného projektu.

" Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice“
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu v dohodnutom termíne a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté
spolupôsobenie a požadované podklady.

III. Rozsah a obsah diela
Projektová dokumentácia stavby bude v súlade s ustanovením Stavebného zákona
a jeho vykonávacích vyhlášok. Rozsah diela bol stanovený v odsúhlasenej štúdii.

IV. Spôsob vypracovania diela
4.1 Dielo bude vypracované a dodané v rámci dojednanej ceny v 6 vyhotoveniach
a 1x v digitálnej forme. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia
v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
4.2 Pri vypracovaní projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi
objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných
strán.
4.3 V prípade potreby naviac prác oproti dohodnutému rozsahu bude cena diela
primerane zvýšená na základe dodatku k tejto zmluve, odsúhlasenom objednávateľom.

V. Termín plnenia a odovzdanie diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet obstarania nasledovne:
Projekt pre realizáciu stavby .................................... jeden mesiac od podpisu zmluvy o dielo
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VI. Cena za dielo
6.1. Podľa ustanovení zákona č. 18/1996 Zb. o cenách a § 546 až § 549 zákona
č. 513/1991 Zb. sa zmluvné strany dohodli na cene za dielo podľa čl. II tejto zmluvy
takto:
Cena celkom ..............................................................................................

5.700,00 EUR

VII. Fakturácia a platenie
Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po
prevzatí plnenia predmetu obstarania. Splatnosť faktúry je 14 dní.

VIII. Zmluvné pokuty
8.1
V prípade neplnenia zmluvy zo strany objednávateľa má právo zhotoviteľ
objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % len z dlžnej sumy diela za
každý deň omeškania.
8.2
V prípade neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa má právo objednávateľ
fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny diela za každý deň
omeškania.

IV. Podklady a spolupôsobenie objednávateľa
9.1. Obstarávateľ bude pružne reagovať na otázky zhotoviteľa a doplňujúce
údaje na požiadanie poskytne do 2 pracovných dní.

X. Zodpovednosť za škody a záruka
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy sa zhotoví podľa tejto
zmluvy a podľa požiadaviek príslušných zákonov a vyhlášok bude mať vlastnosti dojednané
v tejto zmluve.
10.2 Záručná lehota je stanovená na 36 mesiacov odo dňa dodania projektovej
dokumentácie.
10.3 Pre prípad vady projektu zmluvné strany dojednávajú právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného
dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

Strana 3 z 4

ZoD č. 02-2017

10.4 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ
povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
10.5 V prípade pozáručných opráv bude zhotoviteľ reagovať na výzvu
objednávateľa do 48 hodín a po osobnom dohovore s oprávnenými zástupcami
objednávateľa urobí úpravu projektu obstarania v termíne a v cene dohodnutom
s objednávateľom v samostatnej objednávke.

XI. Všeobecné ustanovenia
11.1 Prípadné zmeny dohodnutých podmienok sa budú riešiť dodatkami k tejto
zmluve a po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou základnej zmluvy.
11.2

Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach

11.3 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
11.4 Pre ostatné náležitosti, ktoré táto zmluva neobsahuje, platia príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.

Za objednávateľa:
Dátum: 24.10.2017

Za zhotoviteľa:
Dátum: 26.10.2017

......................................................
Anton Kocela
starosta obce
Pavlovce nad Uhom

......................................................
Ing. Jozef Gonos
konateľ JEGON projekt s.r.o.
Michalovce
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