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Číslo zmluvy zhotovite|'a: 2l l l 1

zmluva o dielo
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Zákona č. 5l3/l9c)1 Zb. Obclrodnélro zákoIrníka v zrrení neskoršíclr

predpisov

1. Zmluvné strany:

1.1.()bjednávatel': ObecChminianskeJakubovany
Sídlo:Chminianske .Iakubovany 82. 082 33 Chminianske .Iakubovany
IČo: 00327158
DIČ: 2020543173
Štatutárny zástupca: Jozef Červeňák. starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka. a.s,

IBAN: SK13 0200 0000 0000 0552 3572

1.2.Zhotovitel": Stavoprojekt, s.r.o.
Síd1o: .Iarkova 3 l. 080 01 Prešov
IčO:
DIČ:

3 1 705286
2020523494

IČDPFi : SK2020523494
Štatutárny zástupca: Ing, Vojtech Kačala. konatel'

Ing. arclr. .lán Krasnav - konatel'
Bank
IBA}

preambula

]'áto zmluva sa uzatvára na zák|ade výsledku prieskumu trlru z,ákazky na poskytnutie služby s
názvom ŠtriOia Základnej školy Chminianske Jakubovany.

čt. I
Účel a predmet zm|uvy

l. predmetom zmluvy je vypracovanie Štúdie Základnej školy Chminianske Jakutlovany
v rozsalru výzvy na predloženie cenovej ponuky zo ilňa 03.11.202l

2. Zhotovitel' sa zavázu.ie zhotovit' pre objednávatel'a dielo podl'a podmienok dohodnutých v
tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdat" objednávatel'ovi v rozsahu
požadovanom obj ednávate l'om.

3. Študia bude spracovaná v požadovanom rozsahu a dodaná bude v 8 - mich tlačených
vyhotoveniach, v 1 (ednom) vyhotovení v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo
íbnrráte ...pdí-' .

4. Objednávatel'sa zavázuje zlrotovené dielo prevziat'v súlade s touto zmluvou azaplratiťza
dielo dohodnutú cenu podl'a platobnýclr podmierrok dohodnutých v tejto zmluve.

5. Zhotovitel' sa zavázuje splnit' technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy v

sťrlade s príslušnými právnyrni predpismi a technickými nornrami. vcl vlastnom mene, na

svoje náklady a vlastnťr zodpovednost'. v súlade s podrnienkami stanovcnýnri prieskumom
trhu. svojou predloženou ponukou a bude sa riadit' východiskovýrni podkladmi investora.

zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni.
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čl. tI
zmluvná cena

l. Ob.iedriávatcl' zaplaíí za vykclnané dielo cclkovú cenu spolu s DPH. vo výške
zodpoveda.iťrcej platným právnyrn predpisorn, podl'a cenove.i ponuky zhotovitel'a:

2.

C]ena bez DPH:
DPII20oÁ:

9.900.00 €
1.980.00 €

2.

Cena celkom s DPH: 11.880,00 €
Slovom : .i edenást'tisícosemstoosemdesiat Eu r.

3. Cena.je stanovená dohodou zmluvných strán pod|'a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF' SR č.8]11996 Z. z.. ktorou sa vykonáva
Zákon o cenách. poc1l'a výzvy a predloženej ponuky. ako cena maximálna a závázná
počas platnosti znrluvy.

4, Sadzba ceny DPI{ ie vo výške platnej ku dňu uzatvárania tejto zrnluvy. V prípade
lcgislatívnej zmeny sadzby DPH. bude táto zmenená a lakturovaná v sadzbe platnej v
čase odovzdania slr-ržbv.

čl. Itt
Platobné podmienky a fakturácia

l. Úhrada za dielo bude zrealizoyaná na základe f-aktúry vyhotovene,i zlrotovitel'om spolu s

dokladom o prevzatí a odovzrianí vykonanélro diela v zmysle čl. II ods. l tejto zmluvy.
Splatnost' faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej riadneho doručenia
obj ednávate l'ov i.

J.

Fakturovaná čiastka bude hraderrá objednávatel'om bezhotovostným prevodom na účet

zhotovitel'a. Obiednávatel'neposkytuje zálohu ani preddavok zhotovitel'ovi.
ř,aktúra musí obsahovat'povinné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č.

22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov: označenie faktúry
a jej číslo. názov a sídlo zmluvných strán. IČO. DIČ. IČ OPH. číslo zmluvy, opis
vykonaného diela a deň odovzdania diela. deň vystavenia a odoslania í-aktúry. deň

splatrrosti íáktúr1,. označenie bankového spojenia zlrotovite|'a a číslo ťrčtu v tvare IBAN.
množstvo a cenu, f'akturovanú čiastku. pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

čl. tv
Leho§ vykonania diela

Zhotovitel' sa zavázuie, že vykoná dielo v kvalite a v prevedení podl'a podmienok
dohodnutých v zmluve v termíne najneskdr do 45 kalendárnych dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinný písomne oznámit' objednávatel'ovi existenciu dóvodov. ktoré
bránia alebo st'ažujúr vykonanie diela. ktorého následkom br.rde omeškanie s vykonaním
diela.
Zhotovitel' zodpovedá ,za ío, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto

zmluvy. v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
Zhotovitel' sa zavázuje. že kvalita zlrotoveného diela bude zodpovedat' platným právnym
predpisom v čase vyhotovenia. technickým a odborným normátn pre projektovanie.
riadenie a zabezpečovrrnie investičnej výstavby.
Zliotovitel'diela podl'a tejto znrluvy je povinný pri plnení predn-retu zmluvy postupovat's
odbornou starostlivost'ou. dodržiavat' všeobecne závázné predpisy. technické normy

l.

2.

_).

4.

5.
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STN. EN a povillllosti vyplývaj úce z tcjto zmluvy. Ďalej sa bude riadit' záváznými
podkladmi objednávatel"a.

6. Objednávatel' sa ,zavázuie. že počas zhcltovovania diela poskytrre zhotovitel'ovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnost'. spočíva.iúcu v oprávnených požiadavkách.

napr. najmá pri odovzdávaní doplňujúcich údajov. spresnení podkladov. ktorých potreba

vznikne v priebelru plnenia tejto znrluvy o dielo. Nedodržanie tejto potrebne.i súčirrnosti

zo strany ob.jednávatel'a" ktoró preukázatel'ne spósobí zdržanie zhotovovania diela.

oprávňuje zhotovitel'a k podaniu rTávrhu úpravy termínu plnenia predrnetu zmluvy.

7. Zhotovitel' súh|así s použitím elektronickej íbrrny dokun-rentácie ako súčasti sÚrt'aŽných

podkladov pre potreby verejného obstarávania.

Cl. V
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

1. V prípade clmeškania zlrotovitel'a s vykonaním objednanélro diela ie ob.iednávatel'

oprávnený účtovat' zhotovitel'clvi zmluvnťr pokutu vo výške 0.05% z ceny nevykonanélro

diela za každý začaíý deň omcškania.
2. V prípade orneškania objednávatel'a so zaplatením ceny je zliotovitel' oprávnený Úrčtovat"

objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0.05% z í-akturovanej ceny za každý zaČatý

dcň omeškania,
3. Právo na nálrradr_r škody podl'a ust. § 373 a nasl. Obclrodného zákonníka nie je vznikom

nárokov podl'a vyššie uvedeného dotknlrté.

4. Zmluvné strany sa dohoc]li. ž,e v zmys|e § 344 Obchodného zákonníka pokladajú za
podstatné porušenie zmluvy a dóvod na odstirpenie od zmluvy:
a) nedodržanie ceny podl'a článku II tejto zmluvy,
b) nedodržanie lel-rót na vykonania diela podl"a článku IV tejto zmluvy.
V ostatnom sa má zaIo.že porušenie zmluvy nie je podstatné.

5. Ak v priebelru 1lrác odstúpi objednávatel" od zmluvy, má zhotovitel' nárok na

odškodnenie vo výške podielu z dohodnutej ceny prác rovnajúcej sa podielu
r_rplynutélro času z celkovej doby rnedzi podpisom zmluvy a dohodnutým termínom
plnenia.

čt. vt
Zodpovednost'za vadyo záruka za kvalitu

1. Zhotovitel' zodpovedá za to. že dielo bude zlrotovené v súlade s ustanoveniami tejto

zmluvy. v požadovanej kvalite a v dolrodnutom termíne. Zhotovitel' zodpovedá za všetky

škody, ktoré vzniknú objednávatefovi pri realizácii stavby zhotovenej v rclzsahu a v
kvalite podl'a predmetu tejto zmlr_rvy. a to za vacly diela, ktoré sa pri realizácii stavby
prejavili ako technicky nemožné. Na základe r"rvedeného trlrradí zhotovitel' všetky
škody. ktoré vzniknú objednávatel'ovi.
2. Zhotovitel' zodpovedá za ío. že predmet tejto zmluvy bude zhotovený a odovzdaný

obiednávatel'ovi podl'a ustanovení tejto zmluvy a bez, vád, zároveň sa zavázuje uhradit'
objednávatel'ovi všetky škody, ktoré mLl vzniknú porušením tejto povinnosti

vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.
3. Zhotovitel'sa zavázuje prípadné vady diela odstránit'bez zbytočného odkladu. najneskór

však do 5 pracovných dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie obiednávatel'a.

čt. vtt
Ďalšie tlojednania
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l. V súlade s bodom 6. Čt. 1 zhotovitel' .ie povinný strpiet" výkon kontroly (auditu).

overovania sťrvisiaceho s prcdmetom zákazky kedyltol'vck počas platnosti a účinnosti
Zrnluvy o poskytnutí nenávratného flnančného príspevku. a to clprávnenýrni osobami a

poskytnút' irn všetku potrebnťr súčirrrrost'.

l.

čl. vltI
zíverečné ustanovenia

Zm|uvaje platná dňom podpísania obonra zmluvnými stratranri" pričorn je rozhodujúci
deň. kedy zt,nluvu podpísala poslcdná zmluvná strana a účir-rná nasledujúci deň po dni

zverejnerria na webovej stránke objedrrávatel'a. Túto skutočnost' oznámi objednávatel' e-

mailom zhotovitel'ovi na ieho emailovú adresu uvedenú v bode 1 .2 tejto zmluvy.

Akékol"vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy móžu byt' uskutočnené len na základe
predchádzajúcej dohody oboch zmlr-rvných strán. íbrmou očíslovaných písomných
dodatkov.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písorrrného súhlasu druhej strany

previest'svoje práva azávázky podl'a tejto znrluvy rra inú osobu,

Právne vzt'alry výslovne neupravené touto zmluvou sa riai]ia ustanoveniami Obcliodného
zákonníka.
Zmluvzl sa vyl'otovr_rie v štyroch (4) vyhotoveniach. z tollo tri vyhotovenia pre

objednávatel'a a iedno vyhotovenie pre zhotovitel"a.
Zmluvné strany prelrlasujú. že si zmluvu prečítali. iei obsahu porozumeli. s jej obsahom
po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisu.iú.

V Chminianskych Jakubovanoch. dňa: 0Z.12.2021 V Prešove. dňa: 02.12,2021

2.

3.

4.

5.

6.
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