
21/2019__...ZMLUVA0DIELO č. 007/2019 50 1576. 7019
/ďalej v texte len „zmluva“/

uzatvorená podľa ustanovení % 536 a nasl. zák. č. 5 I 3/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa

565 a nasl. Zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon,
na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby

pre stavbu:
„Podpora dobudovania technickej infraštruktúry v obci Boliarov“

čl. ]
Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Boliarov
Boliarov 25
044 47 Boliarov

Zastúpený: František Hlavatý - starosta obce
rČo: 00323993
DIČ: 2021235843
Bankové spojenie:
Cislo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
za objednávateľa: František Hlavatý - starosta obce
Telefón/fax: 055/69 90 301
E-mail: obecboliarov©netkosicesk

(ďalej označovaný ako _,objednávatel“)

Z h oto v i t e ľ: GEOTERFN. s.r.o.
Moyzesova 32
040 01 Košice

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Ing. Igor Hudák
rčo; 44 339 968
DIČ: 2022671772
IČ pre DPH: SK2022671772
Bankové spojenie: Fio banka Košice
Číslo účtu: 2700770646/8330
IBAN: SK41 8330 0000 0027 0077 0646
BIC:
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa: Ing. Igor Iludák
Telefón/fax:

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy odielo je vypracovanie adodanie projektovej dokumentácie na
stavebné povolenie a realizáciu stavby (DSPDRS), pre stavbu:

„Podpora dobudovania technickej infraštruktúry v obci Boliarov“
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2.2

3.1

3.2

3.3

4.1.

4.2.

4.3.

5.1

Zhotovitel' vyhotoví dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť vdojednanom
čase a v stanovenej kvalite.

čl. 3
Rozsah a obsah diela

Rozsah a obsah dokumentácie podľa čl. 2 musí zodpovedať podkladom a požiadavkám
objednávateľa v rozsahu podľa výzvy objednávateľa zo dňa 08.07.2019 na predloženie
cenovej ponuky na predmet diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy a podkladov uvedených
v tejto výzve. Projektová dokumentácia. ktorá je predmetom diela, musí obsahovať časti
v zmysle bodu 3.2 tohto článku zmluvy.

Projektová dokumentácia musí obsahovať nasledovné časti:

. A sprievodná správa
v B Celková situácia stavby. C Písomnosti a výkresy stavby

—Technická správa
- Situácia
- Pozdĺžny profil
- Vzorový priečny rez
-Výkres odvodnenia
-Výkres detailov. D Geodetické práce
- geodetické zameranie dotknutého územia

. E rozpočtová časť
- Výkaz výmer
-Rozpočet

Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v nasledujúcom počte súprav:

- dokumentácia v tlačenej forme 6x
- na CD nosiči v PDF a XLS formáte 1x

čl. 4
Termín plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2
a čl. 3 tejto zmluvy v termíne: do 13.09.2019
Predmet diela podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním aodovzdaním
projektovej dokumentácie objednávateľovi v jeho sídle na základe písomného
preberacieho protokolu. ktorý za zmluvné strany podpíšu oprávnené osoby.

Odovzdané dielo musí byť vykonané riadne, bez vád a nedorobkov. inak je objednávateľ
oprávnený odmietnuť prevziať dielo.

čl. 5
Cena diela

Cena diela podľa čl. 2. čl. 3 tejto zmluvy. je zmluvná cena stanovená v súlade so Zákonom
NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z., jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení
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5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.1

7.1

7.2

neskorších zmien adoplnení azákonom c. 659/2007 Z.z. ozavedení meny euro
v Slovenskej republike a predstavuje:

Zmluvná cena bez DPH: 2 600.00 €
DPH 20%: 520.00 €
Zmluvná cena vrátane DPH: 3 120,00 €

Slovom: tritisícstodvadsat' EUR

Navrhovaná cena zahŕňa dodanie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu bodov 3.2. a 3.3.
tejto zmluvy. Prípadné ďalšie vyhotovenia diela poskytne zhotoviteľ objednávateľovi za
osobitnú úhradu vo výške nákladov za reprografické práce.

Ak v priebehu prác vznikne potreba zmeniť dielo z dôvodov. ktoré neboli predvídateľné
v čase uzatvorenia zmluvy alebo potreba rozšíriť dielo o činnosti, ktoré neboli
predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy. je možné tak učiniť na základe písomného
dodatku k tejto zmluve.

Naviac práce môže objednávateľ vykonať len na základe písomného dodatku ktejto
zmluve.

čl. 6
Platobné podmienky a zmluvné pokuty

Cenu za vyhotovenie predmetu zmluvy odielo zaplatí objednávateľ na základe
zhotoviteľom riadne vystavenej faktúry. po dodaní diela na základe písomného
preberacieho protokolu.

Objednávateľ po overení a potvrdení správnosti fakturovanej ceny uhradí faktúru do 30
dní od dátumu prijatia. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať náležitosti v súlade
srelevantnými právnymi predpismi. Nesprávne účtovanú. neúplnú alebo príslušnými
dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru je objednávateľ oprávnený vrátiť
v lehote splatnosti spät“ zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie bez toho. aby tým bol
vomeškaní so zaplatením; za deň doručenia faktúry sa vtakom pripade považuje až
doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

Ak bude zhotoviteľ vomeškaní sdokončením diela vzniká objednávateľovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške ISO.-€ denne.

čl. 7
Spolupôsobenie a podklady

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady potrebné na vykonanie diela. Podpisom
tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje. že disponuje všetkými potrebnými informáciami a
podkladmi pre vykonanie diela.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi počas prác na diele ďalšie potrebné spolupôsobenie.
spočívajúce vodovzdaní prípadných doplňujúcich údajov. upresnení, podkladov.
vyjadrení astanovísk. ktorých potreba vznikne počas vykonávania diela aktorých
potrebu zhotoviteľ nemohol predvídať skôr, ato ani pri vynaložení odbornej
starostlivosti.
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7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4

Objednávateľ poskytne spolupôsobenic podľa bodu 7.2 v lehote do piatich pracovných
dní od doručenia pisomnej požiadavky zhotoviteľa. Táto lehota bude primerane predĺžená
v prípade. ak pôjde o spolupôsobenic väčšieho rozsahu alebo také. ktoré objednávateľ
nemôže získať vlastnými silami.

čl. 8
Zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá zato, že dielo bude vyhotovené v dobrej kvalite podľa podmienok
súťaže a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve o dielo.

Pri zhotovení dokumentácie bude zhotoviteľ postupovať s odbornou starostlivosťou. bude
dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy abude sa riadiť
východzími podkladmi objednávateľa. odovzdanými ku dňu uzavretia zmluvy. zápismi
a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami príslušných orgánov
a organizácií.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela. ktoré boli spôsobené použitím podkladov,
poskytnutých objednávateľom. ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť. alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich
použití trval.

Na dielo poskytuje zhotoviteľ záruku 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa
odovzdania diela objednávateľovi.

čl. 9
Licencia a ďalšie dojednania

Zhotoviteľ ako autor diela vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové
práva k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona.

V prípade. ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami
chránenými autorským právom podľa Autorského zákona. zhotoviteľ sám zodpovedá za
prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov týchto samostatných diel.
Zhotoviteľ týmto vyhlasuje. že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva
súvisiace s dielom alebo jeho časťou.
Zmluvné strany sa dohodli. že právo použiť dielo nadobúda objednávateľ v deň. kedy mu
je dielo zhotoviteľom odovzdané.
Na použitie diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi
súhlas na použitie diela (ďalej len "licencia") a objednávateľ udelenú licenciu prijíma a
zaväzuje sa dielo používať v rozsahu udelenej licencie. Objednávateľ je oprávnený použiť
dielo len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. najmä je oprávnený odovzdať alebo
sprístupniť dielo 3. osobám. ktoré sa podieľajú na stavebných prácach súvisiacich s
dielom. Jeho iné použitie ako na účely podľa tejto zmluvy. najmä prenechanie iným
tretím osobám ako podľa predchádzajúcej vety. je podmienené výslovným súhlasom
zhotoviteľa. Objednávateľ je však oprávnený dielo spracovávať podľa svojich potrieb.
ako aj sprístupniť dielo knahliadnutiu akýmkoľvek tretím osobám. kčomu udeľuje
zhotoviteľ súhlas. Zhotoviteľ berie na vedomie asúhlasi stým. aby dielo bolo tiež
sprístupnené a odovzdané tretím osobám vykonávajúcim kontrolné činnosti vo vzťahu k
objednávateľovi (napríklad orgány finančnej správy. orgány činné v trestnom konaní.
subjekty vykonávajúce audit u objednávateľa a pod.).
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.

10.2

10.3

10.4

10.6

Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva
zhotoviteľovi.
Ak medzi objednávateľom azhotoviteľom vzniknú spory. budú sa riešiť zmierovacímí
konaniami. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania predloží jedna zo strán návrh
na riešenie sporu na príslušný súd.

Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak zhotoviteľ bude v omeškaní
s dokončením diela o viac ako 7 dní.
Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy zo zákonných dôvodov azdôvodov
dohodnutých v tejto zmluve.

V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný okamžite
zastaviť práce na vykonávaní diela. Vzájomné nároky strán po odstúpení od zmluvy budú
vysporiadané v súlade s Obchodným zákonníkom.
Na zmluvu o dielo sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.

čl. 10
Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aodovzdať bezchybné dielo v súlade s podkladmi pre
ponuku a prijatou ponukou.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné dielo dohodnutú cenu.

Pre otázky touto zmluvou neriešene' sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.
Meniť adopĺňať ustanovenia tejto zmluvy odielo je možné len písomne. formou
dodatkov. so súhlasom zmluvných strán.

Táto zmluva odielo je vyhotovená v4-och vyhotoveniach. zktorých každá zmluvná
strana po podpise obdrží dve vyhotovenia.

Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou. nadobúda platnosť jej podpísaním
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Boliarove dňa 30. 8. 2019

Za objednávateľa:

František Hla a ' Ing. Igor Hudák
starosta o 0 konateľ spoločností
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