Zmluva o dielo č. 01/2018
uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok 1.
Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ
Názov:
Obec Janovce
Sídlo:
Obecný úrad, Janovce 62, 086 41 Raslavice
V zastúpení:
Ľubomír Kundrát – starosta obce
IČO:
00 322 083
DIČ:
2020623132
(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2.

Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie :
IBAN:

Ing. Ján Cebuľak
Kobyly 203, 086 22 Kľušov
45 965 919
1082770095
Neplatca DPH
Živnostenský register Okresného úradu Bardejov,
číslo: 760-15545
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
SK47 8360 5207 0042 0275 2081
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ a ktorýkoľvek z nich ako
„Zmluvná strana“)
Článok 2.
Predmet Zmluvy
2.1.

Predmetom tejto zmluvy o dielo je dielo:
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v rozpracovanosti pre
realizáciu stavby na akciu:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU JANOVCE
2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa
platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek,
platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ dodá projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe na CD a v tlačovej forme v 6
kompletných vyhotoveniach.

Článok 3.
Čas a miesto plnenia
3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet tejto zmluvy v nasledujúcich termínoch:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povoleniev rozpracovanosti pre realizáciu
stavby, spolu s rozpočtom a výkazom výmer k predmetnej stavbe do: 5.5.2018

3.2.

Termín ukončenia prác je závislý na riadnom spolupôsobení objednávateľa. V prípade zmeny
rozsahu diela zmluvné strany dohodnú nový termín ukončenia prác.
Článok 4.
Cena a platobné podmienky

4.1.

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán.

4.2.

Cena diela dohodnutá podľa predchádzajúceho bodu zmluvy je nasledovná:
Cena bez DPH predstavuje sumu: 9 750,- EUR
DPH:
nie je platca DPH
Cena spolu:
9 750,- EUR

4.3.

Platobné podmienky:
Zmluvné strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach:
Po zhotoviteľom deklarovanomrozpracovaní diela a predložení návrhu technických
riešeníObjednávateľ uhradí platbu vo výške: 5 750,- EURdo 14 dní od prevzatia vystavenej
faktúry.
Po odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela Objednávateľ uhradí platbu vo výške:
4 000,- EUR do 14 dní od prevzatia vystavenej faktúry.

4.4.

Zmena ceny, ktorá je určená v bode 4.2 tohto článku je prípustná v tých prípadoch, keď
objednávateľ bude požadovať vykonanie viac prác navyše alebo sa v priebehu vykonávania diela
objaví potreba vykonať viac prác.

Článok 5.
Podmienky vykonaniadiela
5.1.

Zhotoviteľsa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.

5.2.

Objednávateľ je povinný riadne zhotovené dielo prevziať.

5.3.

O prevzatí kompletného diela bude spísaný osobitný písomný Protokol o prevzatí. Dielo je
prevzaté podpisom Protokolu o prevzatí.

5.4.

Záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením a odovzdaním diela
objednávateľovi.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia
6.1.

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

6.2.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
dvoch exemplároch.

6.3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Janovciach, dňa5.3.2018
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...................................................................
Ľubomír Kundrát
Starosta obce Janovce

...................................................................
Ing. Ján Cebuľak

