ZMLUVA O DIELO
Č. 02/14
Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1

ZHOTOVITEĽ :

Ing. Andrej Bočkoráš - P R O A Q U A
Rovníková 4, 040 01 Košice
Autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v zmysle
zákona č.138/1992 Zb., v znení zákona č.236/2000
Z.z v zozname autorizovaných stavebných
inžinierov pod číslom 2621 a registračným číslom
2621*A*2-2,3 v kategórii inžinierske stavby –
vodohospodárske, líniové stavby

1.2

Zastúpený:

Ing. Andrej Bočkoráš

IČO :

17 229 057

DIČ :

471001203/698

Bankové spojenie :

Ľudová Banka a.s. Košice

Číslo účtu :

4350108204/3100

OBJEDNÁVATEĽ :

Obec Čakanovce
Obecný úrad Čakanovce
Čakanovce č. 79, 044 45 Bidovce

zastúpený:

Emil Imro – starosta obce

IČO :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

00324051

Osoba oprávnená na jednanie:
vo veciach zmluvných:

Emil Imro – starosta obce

technických veciach :

Emil Imro – starosta obce
Čl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje a dodá pre stavbu
„Kanalizácia a ČOV Čakanovce “

A1. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre územné konanie (DÚR).
A2. Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie,
položkovitého rozpočtu stavby (DSP).

vrátane

B1. Zabezpečenie podkladov pre vyžiadanie informácii o recipiente.
B2. Vyžiadanie podkladov o podzemných vedeniach a zariadeniach.
B3. Zabezpečenie prerokovania projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení
stavby.
B4. Zabezpečenie prerokovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
2.2

Predmetom dodávky nie je:
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-

majetkoprávne vysporiadanie územie stavby
zabezpečenia katastrálnych podkladov
polohopis a výškopis územia stavby
požiadanie o vydanie územného rozhodnutia
požiadanie o vydanie stavebného povolenia

Administratívne a správne poplatky, ako sú poplatky za vyjadrenia, za údaje od SHMÚ, za vydanie rozhodnutí
hradí objednávateľ.

Čl. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY
3.1

Predmetom DUR bude:
Projektová dokumentácia bude obsahovať minimálne nasledovné časti:
A. Sprievodná správa
B. Súhrnné riešenie stavby
C. Výkresy
D. Organizácie výstavby

3.2

Predmetom DSP bude:
Projektová dokumentácia bude obsahovať minimálne nasledovné časti:
A. Sprievodná správa
B. Súhrnné riešenie stavby
C. Situácia v katastrálnej mape
D. Technologická časť
E. Stavebná časť
F. Organizácie výstavby
G. Rozpočet stavby

Čl. 4 SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU
4.2

Projektovú dokumentáciu podľa bodov 2.1 A1 a 2.1 A2 zhotoviteľ dodá v 6-tich vyhotoveniach.
V prípade požiadania objednávateľom zhotoviteľ dodá ďalšie sady dokumentácie za osobitnú úhradu.

4.3

Rozpočet stavby zhotoviteľ dodá v dvoch vyhotoveniach a výkaz výmer stavby v jednom tlačenom
vyhotovení a 1 krát v elektronickej forme.

4.4

Pri vypracovaní predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými
ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a
vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií.

4.5 Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje
sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetu
plnenia.
Čl. 5 ČAS PLNENIA
5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje, prerokuje s dotknutými orgánmi a dodá objednávateľovi
projektovú dokumentáciu pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v termíne do 10.05.2014.

5.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje, prerokuje s dotknutými orgánmi a dodá objednávateľovi
projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia stavby v termíne do 15.08.2014.

5.3

Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v
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tejto zmluve.
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
5.4

Predmet plnenia podľa bodu 2.1 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním
jednotlivých stupňov projektu stavby objednávateľovi, alebo podaním na pošte.

Čl. 6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom
potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov,
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania.
6.2

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi:
- územný plán obce Čakanovce
- polohopis a výškopis územia trasy stavby v zmysle požiadaviek zhotoviteľa

6.3
vád.

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez technických a právnych

6.4

Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí včasné splnenie
záväzku zhotoviteľa.
Čl. 7 CENA PLNENIA, PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1

Cena predmetu dodávky bola stanovená v prieskume trhu nasledovne:

Názov predmetu zákazky
A. Vypracovanie projektovej
dokumentácie stavby – kanalizácia a
ČOV Čakanovce
B. Zabezpečenie inžinierskej
činnosti pre stavbu vo fáze
projektovej prípravy stavby kanalizácia a ČOV Čakanovce
CELKOM:

Cena bez DPH
v Eur

DPH 20%
v Eur

Cena s DPH
v Eur

12 500

2 500

15 000

4 160

832

4 992

16 660

3 332

19 992

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť: som platcom DPH / nie som platcom DPH
(nehodiace sa preškrtnúť)
7.2

K cenám podľa bodu 7.1 bude fakturovaná DPH v zákonnej výške.

7.3

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platby za predmet dodávky:

7.3.1

Po ukončení projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, včítane doloženia všetkých dokladov
k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby zhotoviteľ uplatní faktúru na čiastku:
za DÚR
7 500 €
za IČ DÚR
2 500 €
Spolu
10 000 €

7.3.2

Po ukončení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, včítane doloženia všetkých dokladov
k vydaniu stavebného povolenia zhotoviteľ uplatní faktúru na čiastku:
za DSP
5 000 €
za IČ DSP 1 660 €
Spolu
6 600 €
K uvedeným čiastkam bude fakturovaná DPH vo výške 20 %.
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7.4

Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavené zhotoviteľom po splnení predmetu tejto
zmluvy podľa bodu 5.4.
Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 15 Zákona č. 289/95 Z.z.
vyčerpávajúco a podľa prílohy č.1. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez
zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto celá plynie znovu odo
dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.

7.5

Faktúra je splatná 30 (tridsať) dní od jej doručenia objednávateľovi (doporučene) na adresu, resp.
osobného odovzdania s potvrdením o prevzatí. Za deň splatnosti sa považuje deň odpísania dlžnej
sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa Tým je do doby pripísania dlžnej sumy na
účet zhotoviteľa vylúčená aplikácia § 339, ods. 2 a§ 369 odst. 1 obchodného zákonníka.

7.6

V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom odovzdania projektovej dokumentácie stavby má právo
fakturovať objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty omeškaných prác za
každý deň omeškania.

7.7

Pre prípad omeškania objednávateľa s termínom úhrad faktúry má právo zhotoviteľ fakturovať
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvnou
pokutou sa vylučuje uplatnenie nároku na úrok z omeškania v zmysle § 369, odst. 2 Obchodného
zákonníka.

7.9

V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa,
bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo
výške rozpracovanosti diela.
Čl. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKY

8.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu
stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

8.2

Zhotoviteľ zodpovedá za vady , ktoré má zadanie v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniklé po odovzdaní realizačného projektu zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.

8.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.4

Záručná doba je 5-ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania realizačného projektu objednávateľovi.

8.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení
oprávnenej reklamácie objednávateľom.
Čl. 9 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

9.1

Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto
zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným
súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ toto zadanie na iné účely, než ako to vyplýva z tejto
zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech,
ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež
na náhradu škody.

9.2

Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.

9.3

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán.

9.4

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom
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vyhotovení.

9.5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa platnej legislatívy.

9.6.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby objednávateľ spracoval a uschovával
jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti
objednávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

9.7.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich porozumeli,
pričom svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne a vážne, že táto zmluva nebola
uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

V Čakanovciach, 20.02.2014
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

......................................................

......................................................

