I
ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany, uvedené v čl. I. uzatvárajú túto zmluvu podla ustanovení § 536
a nasledujúcich Zákona č. 513 I 91 Zb. - Obchodného zákonníka
/

r.
ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ:

V zastúpení:

Mesto Sládkovičovo
Mestský úrad, Fučíkova 329
925 21 Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó, primátor

IČO~

00306177

DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

2021006746
VÚB Slovensko, a.s.
SK40 0200 0000 0000 1802 8132
SUBASKBX
( ďalej len "objednávatel"')

2.Zhotoviteľ:

Modul 75 s.r.o,
Jakubovo námestie č.2555/2
811 09 Bratislava
Ing. arch. Juraj Antaf
43866395
2022510655
Sberoank Stovensko e.s., Bratistava
4 001 148 304/ 3100
SK93 3100 0000 0040 0114 8304
LUBASKBX
(ďalej len .zhotovíter')

V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenfe~
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

II.
PREDMET ZMLUVY
1.

2.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť, zhotoviť a vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu
pre projekt
"Materská
škola (Budovateľská)
Sládkovičovo,
zvýšenie kapacity"
podla
špecifikácie článku II bod 1. al tejto zmluvy, v katastrálnom území mesta Sládkovičovovo, na
parc. Č. 2602 v meste Sládkovičovo, súpísné číslo stavby 1315/9, v rozsahu a za podmienok
staoovenýcn v tejto zm~uve podľa výkonovýcn fáz nasledovne:
a./ Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie pre projekt "Materská škola
(Budovateľská) Sládkovičovo, zvýšenie kapacity", potrebnej pre účely získania stavebného
povolenia a vvnovujúcej pre realizáciu stavby,
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu pre projekt "Materská
škola (Budovateľská) Sládkovičovo, zvýšenie kapacity" podla bodu 1 tohto článku a zaväzuje
sa akceptovať akékol\tek prípadne vzniknuté nejasnosti a prepracovať všetky prípadné návrhy
na korekcie vznesené objednávateľom.
.
Objednávatel' sa zaväzuje, že predmet zmluvy v súlade s bodom 1 tohto článku od zhotovlteľa
prevezme,
zaplatí za plnenie dohodnutú cenu podla čl. V., VII. tejto zmluvy a poskytne
znotoviterovt dohodnuté spolupôsobenie.

III.
OBSAH, ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA
1.

Zmluvné. strany dohodli rozsah a obsah výkonu jednotlivých fáz nasledovne:
Vypracovanie
projektovej
dokumentácie stavby "Materská škola (Budovateľská)
Sládkovičovo, zvýšenie kapacity" určenej pre stavebné povolenie a realizáciu bude
zhotovitel'om, dodaná objednávatel'ovi v mierke 1:100, 1:50, 1:250, 1:500 podl'a čl. II., bod la
tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu:
1. Architektúra, stavebná časť
2. Statika
3. E1ektroínštarácie, bleskozvod
4. Vykurovanie
5. Zdravotechnika
6. Vzduchotechnika, rekuperácia
7. Protipožiarne zabezpečenie

a.1

1

8. Projekt organizácie stavby
9. Výkaz výmer, rozpočet

2.
3.

/

Projektová dokumentácia bude vypracovaná zhotoviteľom a dodaná objednávatel'ovi v rámci
dohodnutej ceny v šiestich tfačenýcl't vyhotoveniach podľa čt. U. tejto zmtuvy. Cena za ďalšie
sady bude fakturovaná podľa sadzobníka kopírovacích a kompletovacích prác.
V procese architektonického
a projektového stvárnenia diela, resp. pri vypracovaní projektu
stavby bude zhotoviteľ dodržiávať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy,
dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť pokynmi objednávateľa.

TERMÍN
1.

IV.
PLNENIA

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť architektonickya
projektovo vypracovať a stvárniť
dielo jeho dokončením a odovzdaním predmetu plnenia v plnom rozsahu podl'a čl. II. a III
tejto zmluvy objednávatelovl v nasledovných termínoch:
aJ
Podl'a čl. III. bod 1. - do 10 týždňov od uzavretia tejto Zmluvy o dielo,
V.
CENA ZA DIELO

1. Podl'a ustanovení Zák. Č. 18/ 1995 Z. z. o cenách sa zmluvné strany dohodli na cene za úplne
dodané dielo v rozsahu podl'a čl. II tejto zmluvy a v zmysle uvedenej špecifikácie vo výške:
Suma celkom bez DPH
9 470,00 eur
DPH
l 894,00 eur
Suma celkom bez DPH
ll 364,00 eur
VI.
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE

OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávatel' poskytne zhotoviteľovi
2.

dostupné materiály a podklady a bude spoíuprecovat
prtzisKavanr podktadových rnformádf.
Dodávateľ
bude informovať objednávateľa
o nových skutočnostiach
a prípadných
zmenách, ktoré nastali v procese riešenia problému - realizovania diela.
VII.

FAKTU RÁCIA

A PLATBY

1. Fakturácia sa uskutoční podl'a splátkového kalendára nasledovne :
aJ 40 % z celkovej ceny za dielo (realizačná projektová dokumentácia), t.j. 3 788,00 eur
bez DPH, faktu rácia po podpise zmluvy o dielo
b./ 60 % z celkovej ceny za dielo (realizačná projektová dokurnentécia), t.j, 5682,00 eur
bez DPH, fakturácia po odovzdaní diela (realizačnej projektovej dokumentácie),
2. Lehota splatnosti faktúr je 10 dní odo dňa ich doručenia.
3. Ot>jednávatef sa zavä2uje 2a~bť 2m~uvnú pokutu, dohodnutú v 2mysle §369 Obchodného
zákonníka vo výške O, 05 % fakturovanej ceny za každý deň omeškania úhrady faktúry.
4. Objednávateľ si môže voči zhotoviteľovi uplatniť úroky z omeškania vo VýŠke 0,05 % z ceny
diela za každý deň omeškania zhctovttela s dokončením a odovzdaním príslušne] časti diela.

VŠEOBECNÉ

VIII.
USTANOVENIA

1. Ostatné
právne vzťahy výslovne
touto
zmluvou
neupravené
sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Pre záruku na kvalitu diela platia primerane ustanovenia §429 až 431 Zák. Č. 513/91 Zb.
3. Pri zastavení prác a nedokončení diela z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, má tento
nárok na úhradu ceny, zodpovedajúcej rozsahu čiaStočne vykonaného diela.
4. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať stvárňovanie
diela dohodnutou
formou
priamo so zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa.
5. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo zéväzkového vzťahu je povinná uhradiť škodu
tým spôsobenú druhej strane. To neplatí, ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené
okolnosťami, vylučujúcim; zodpovednosť - napr. vyššou mocou.
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6. Objednávateľ ani zhotoviteľ nemajú právo poskytnúť podklady, údaje, informácie ani finálne
dielo tretej strane bez súhlasu druhej strany - v súlade so zákonom na ochranu autorských práv.
7. Túto zmluvu je možné meniť, ak nastanú nové skutočnosti, alebo ju zrušiť len dohodou
zmluvných
strán v písomnej forme. Od zmluvy nie je možné odstúpiť jednostranným
preflfásenim.
8. Zmocnencami, oprávnenými jednať v odborných technických otázkach tejto zmluvy sú:
za objednávateľa
: Ing. Anton Szabó, primátor
za zhotoviteľa
: Ing. arch. Jurej Antal, kona tel'
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch,
každá strana dostane jeden podpísaný exemplár.

V Bratislave dňa:

07.10.2016

7?17hntnvitpl?i

Ing. aren.

JUI.,

:

za obtednévateta

7

Ing. Anton Szabo
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:

