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ZMLUVA O DIELO č. 60/2011
uzatvorená podl'a §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka

medzi týmito zmluvnými-stranami:

1.

Zhotoviteľ;
sídlo ( miesto podnikania) :
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zapísaný v Slovenskej komore
stavebných inžinierov v Zozname
autorizovaných stavebných
inžinierov pod číslom:
registračné číslo:
( ďalej len zhotoviteľ )

ADA Ateliér, s.r.o.
Bratislavská 47, 924 OOGalanta
34107134
2020371045
OTP Banka Slovensko, a.s.
2116891/5200

..i._;
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2.

Objednávateľ :
Sídlo:

Mesto Sládkovičovo
Mestský úrad, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo

Štatutárny orgán:

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Numerický kód banky:
IČO:
DIČ:

VÚB a. s. Galanta
18028-132
0200
00306177
2021006746

( ďalej len objednávateľ )

l.

Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať obiednávateľovi
v šiestich vyhotoveniach
dokumentáciu v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR Č. 453/2003 Z. z.,
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v rozsahu vykonávací projekt a rozpočet
mesta Sládkovičovo "Budovanie vsakovacích šácht na území mesta Sládkovičovo".
•
dokumentácia pre ralizáciu stavby ( Realizačný projekt) musí obsahovať:
a) Sprievodnú správu pre stavbu
b) Technickú správu
c) Výkresovú časť (umiestnenie jednotlivých odv. bodov)
1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby dodať obstarávatelovi
kópie projektovej dokumentácie podla požiadavky obstarávatela.

projektovú
ktorou sa
na projekt
Projektová

do 5 dní po uplatnení objednávky ďalšie

II.
Doba plnenia

2.1

Zhotovitel' sa zaväzuje dodať predmet plnenia najneskôr do 31. 12.2011 v šiestich vyhotoveniach.
2.2 Zhotovitel' sa zaväzuje dodať naviac požadovaný počet kópií projektovej dokumentácie do 5 dní od dňa .~,
prevzatia objednávky, ktorú vyhotoví objednávatel'.
'
,c

III.
Cena diela a platobné podmienky

3.1 Cena za dielo je určená v súlade so zákonom

Č.

, :.

18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Cena diela:

Celková cena diela bez DPH

666,67 Eur

DPH

133,33 Eur

Celková cena diela

800- Eur

3.2 Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť 100% ceny podl'a bodu 3.1 do 90 dní odo dňa obdržania faktúry od
zhotovitel'a, najneskôr však do 31. 12.2012.
3.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podl'a § 71 ods. 2 zák. Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. Ak faktúra neobsahuje uvedené náležitosti objednávateľ faktúru vráti.
3.4 Ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, je druhá strana oprávnená vrátiť ju k oprave.
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína
plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.

IV.
Termín a miesto dodávky predmetu plnenia

IV.1 Zhotovitel' sa zaväzuje dodať objednávatel'ovi predmet podľa bodu 1.1 naineskôr do 31.3. 2008 v počte
6 kompletných paré.
IV.2 Zhotovitel' sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podl'a bodu 2.2 vždy v termíne do 5 pracovných dní od
prevzatia objednávky v objednanom množstve. Dodanie predmetu zmluvy zo strany zhotovitel'a a
prevzatie predmetu zmluvy zo strany objednávatel'a bude potvrdené v preberacom protokole
podpísanom obidvoma zmluvnými stranami.
IV.3 Miesto dodania predmetu:
Sládkovičovo.

Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad Sládkovičovo ,Fučíkova 329, 925 21

- --Článok V.
Spôsob vykonania diela
j.;~

5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo
termíne.

v zmluvne dohodnutom:

5.2 Dokladom vykonania diela podl'a tejto zmluvy bude projekt.

.,')

VI.
Zodpovednosť za vady diela

•

.~
.
.

~

Zhototovitel' zodpovedá v plnom rozsahu za vady diela projektovej dokumentácie
Rekonštrukcia
a a modernizácia Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo v rozsahu vykonávacieho projektu.

VII.
Úrok z omeškania a zmluvné pokuty

7.1 Za omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním vykonania predmetu zmluvy v lehote uvedenej v článku IV. tejto
zmluvy, je zhotovitel' povinný uhradiť objednávateľovi za každý deň omeškania sumu vo výške 0,5 % z ceny
za vykonanie predmetu zmluvy uvedenej v článku III. tejto zmluvy.
7.2 Strana, ktorá je dotknutá porušením akejkol'vek z povinností vyvyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy je
oprávnená od strany porušujúcej tieto povinnosti požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z ceny dodávky za každý deň omeškania.
7.3 Za omeškanie zhotovitel'a s odstránením vád a nedorobkov je tento povinný uhradiť objednávatel'ovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,5 % z ceny vykonania predmetu zmluvy za každý aj načatý deň omeškania.
.

-

7.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za predmet zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi
úroky z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej ceny zmluvy za každý deň omeškania.

VIII.
Zmena, zrušenie a odstúpenie od .zmluvy

8.1 Túto zmluvu možno meniť a doplňať len výslovnou obojstranne potvrdenou dohodou zmluvných strán,
podpísanou oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
8.2 Ak sa zmluvné strany dohodnú po uzatvorení zmluvy na obmedzení rozsahu diela, resp. jeho rozšírení nad
rámec tejto zmluvy, v obidvoch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez
splnenia ktorej nie je možné uplatňovať právo na zníženie resp. zvýšenie ceny podl'a § 549 Obchodného
zákonníka.

..j

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie akejkol'vek z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú
považovat'za jej podstatné porušenie. Porušenie akýchkoľvek z povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy bude __
dôvodomna okämžité Odstúpenie od zrnluvy.> _
.
,i
8.4 Náhradu za čiastočne vykonané práce a účelne vynaložené náklady na vykonanie diela poskytne
objednávatel' zhotoviteľovi v prípade odstúpenia od zmluvy vtedy ak prijatá časť plnenia 'bude mať pre
objednávatel'a význam aj bez zvyšku plnenia.

j

8.5 Nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a súvisiacich ustanovení Obchodného zákonníka
zostáva zachovaný.

IX.
Záverečné ustanovenia
~:.
9.1 Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy obdrží objednávatel' a 2 rov~opísy zhotovitel'.

9.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali.

V Sládkovičove dňa 04. 11.2011

................
t5.t .
Ing. Anton Szabó
primátor mesta

V Galante dňa 04. 11. 2011

ADA Ate/ier

spol. s r.o .
Bratislavská 47/59

........
..........7,W,;:.:.:~34

G ~~A2~2~~,045

Ing.arch. Ján Špánik
ADA Ateliér s.r.o.
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