ZNÍI..UVA o DIELO

(podl'a $ 53ó a nasl. obchođnéhozákonníka)

čísloobjednávatel'a:

1ĺzozz

2l2022/vo

číslozhotovitel'a

na vypľacovanie diela - dokumentácie pľe územnéľozhodnutĺe -

,,IBv pod Kykul'ou - II. etapa Staškov''

čl.1
1.1

ZMLUVNÉ STRANY
oBJEDNAVATEĽ

obec Staškov
Ulica Jozefa Kľonera 588' 023 53 Staškov

Sídlo:

starosta obce
Ing. Ladislav Šimeisko

Štatutámy orgán:

V zastupení:

Bankové spojenie

:

čísloúčtu:

IČo:

DIČ :
Telefón:

sK81 5600 0000 0002 7961 5001
00 314 293
starosta@staskov.sk

ďalej len,,objednávatel"'

ZHoToVITEĽ
Zastűpený

Prima Banka Slovensko a.s.

Ż0 20 553 Ż7|
090s 863 031

E-mail:

l.Ż

DÚR

:

Bankové spojenie:
čísloúětu:

ĺČo:

Ing. Petr Gramblička
Hurbanova 777, o22 0 l Čadca
Ing. Petľ Grambliěka

VUB

banka, a.s.
sK96 0200 0000 0038 0042 1456
30s 5l 633
102
4886
0904 329 677
pete gramblicka@ gmai l. com

lll

DIČ:
Tel. č.
E-mail:

ďalej len rrzhotovitel*'

č|.2 PREDMET
2.t

2.2

ZMLIIV'r

Zhotoviteľ sa zav'anýe, že vypracuje v rozsahľ a za podmienok dohodnuých v Ęto zrnluve pre
objeđnávatel'a a objednávatelbvi odovzdá projektovú dokumentáciu pre územnérozhodnutie (DÚR)
pľe stavbu ''IBV pod Kykul'ou - II. etapa Staškov".
objednávateľ sazavazuje, že dokončené práce prevezrne' zaplatizaich zhotovenie dojednanú cenu a
posĘtne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl.3 RozsAH Ä oBsAH
3.1

Rozsah podl'a ě|. Ż.lje špecifikovaný touto zmluvou a ustanovením $ 9 vyhlášky č:. 453ĺ2000 Z.z.
Rozsah stavby:
- v zmysle situácie vypracovanej Ing. Petrom Grambličkom _ 03l202l IBV pod Kykul'ou - II.
etapa Staškov a to : vetva C _ II. etapa' vetva A II. etapa' III. etapa, IV. etapa

obsah dokumentácĺe:

-

- Miestna cesta vrátane chodníka pre peších(ak bude možnéumiestniť)
- Vyriešenie odvodnenia
- Distribučnéľozvody
- elektľickej energie
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- plynu
- veľejného vodovodu
- verejnej kanalizácię
- veĘného osvetlenia
- Riešenie pozemkov zabratých výstavbou

- situácia zabraých pozemkov

2/3

na podklade

katastrálnej mapy
Prepočet nákladov
- Prípadné doplnenie geodetického Zameľania
- Rozsah dokumentácie bude v Zmysle vyhlášky č;.45312000 Z.z'
_

3.Ż

J.J

Dokumentácia bude prerokovaná s dotknuými orgánmi a organizźrciami, zhotoviteľ zabezpeč,í
vyjadrenia dotknudch štátnych orgánov a správcov inžiniersĘch sietí na hlavičkovom papieľi
Riešenie preloŽiek prípadne ochrana stavbou dotknuých inžinierskych sietí nie
dokumentĺácie.

je

súčasťouĘto

Vyvolané investície budú vyšpecifikovanéna zźlklade zistenia existencie inžiniersĘch sietí v trase
cesĘ a ocenené v dodatku ku zmluve alebo samostatnými zmluvami s dodávatelbm prác'

čl.4 PoDKLADY A sPoLuľÔsoľnNIE oB.IEDNÁVATEĽÄ
4.1

4.Ż

čl.5
5.1

sa

zav'äzuje' że poěas spracovávania dokumentácie poskytne zhotovitel'ovi V
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, poskytne doplňujúce údaje, spresnenie podkladov,
prieskumov, vyjadrení a stanovísk, ktoých potreba vznikne v pľiebehu plnenia tejto zmluvy a z
odsúhlasenia konceptu dokumentácie. Toto spolupôsobenie poskytne Zhotovitel'ovi najneskoršie do 7
dní od jeho vytiadania. V osobitných prípadoch je moŽné obojstranne dohodnliť individuálny teľmín
vyjadľenia.
Nedodržanie termínu podl'a ěl.4.1 zo strany objednávatel'a, ktoré preukázatelhe spôsobí zdrŹanie
prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave teľmínuplnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu
spôsobenému objednávatelbm.

objednávatel'

TERMÍN_Y PLNEhIIA
Zhotovitel' sa zav'azuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu jednej sady PD a obsahu
dohodnutom v článkoch 2 a3 tejto zmluvy v termíne:

Termín plnenĺa:

do 30.09.2022

Ďalšie sady PD (5x) budú odovzdané po získanívyjadrení všetĘch stavbou dotknuých orgánov
a organizácií

5.2

najneskôr

do 31.10.2022.

Dielo prevezme zápisnične starosta obce, alebo ním poverená osobą zápis bude tvoľiť prílohu
zaslanej faktury.

čl.6

CENA DIELÄ A PLAToBI\-E PoDMIEI\ĺKY

6.1

Cena za dielo podl'a ěl. 2 v rozsahu a obsahu podl'a čl.3. tejto nn|uvy je stanovená na záklađe
výsledku verejného obstaľávanią ktorézrea|izoval objedntxateľ a predstavuje :

Cena celkom 12 500'00
6'Ż
6.3

- Euľo slovom

dvanásťtisíc päťstoeuro

Uvedená cena je koneěná nakol'ko Zhotovitel' nie je platcom DPH.
V cene je zapoěítanévypracovanie dokumenüície a jej dodanie nasledovne:
! vYhotovení (označenĺerr1" _ 116") v slovenskom jazyku * lx v dig. foľme.
Uhrada ceny za vykonané práce bude nasledovná:
Platba ceny diela bude uhĺadená objednávatelbm do 30 dní odo dňa prevzatia diela na základe
vystavenej faktury zhotovitel'om.
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V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo k odstupeniu od tejto Zmluvy z dôvodov na
Strane objednávatel'a' bude zhotoviteľ pÍtLce rozpracované ku dňu Zastavenia' zrušenia, alebo
odstupenia od zmluvy faktuľovať vo qýške vzájomne odsúhlasenéhorozsahu vykonaných prác a to
podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6'1 zmluvy'
V pľípade, že dôjde k zmene rozsahu a počtu jednotliých objektov, znrení sa aj cena prác'

ć|.7 zÁvnnrčľBusľłľovENIA
7.1

7.2

7.2
7.3

7.4

Zmluvné strany sa zavťizujil. že pristúpia na nnenu zźlväzkuv prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy
zmenia qýchodiskové podklady' rozhodujúce pľe uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky
objednávatel'ą tj. zrĺlluvnéstrany posúdia dopad na cenu a termín plnenia.
Zhotovitel'bude objedntlvatel'a informovať o stave ľozpracovanosti diela na pravidelných pracovných
rokovaniach, ktoľébude oľganizovať v súladę s haľmonogramom postupu prźrc a podlä aktuálnej
potľeby ľięšenia dielčíchpľoblémov.
Zmluvavzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný' riadne potvrdený
a podpísaný opľávneným zásfupcom zmluvnej stľany' ktorá ho prejavila.
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je moŽné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvľdenéa podpísanéoprávnenými zástupcami oboch zmluvných stľán. Pre
platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte'
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zav'azujű vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od
doruěenia návrhu dodatku druhej strane' Po tú istu dobu je ýmto návrhom viazaná Strana, ktorá ho
podala.

7.5
7.6

Pre otŁky touto zmluvou neriešené platia príslušnéustanovenia obchodného zákonníka a ostatných
všeobecne zźx äzných predp isov.
Zmluva má tri strany. Je vyhotovená v dvoch exempláľoch, z toho po jednom exempláľi pre každú
zmluvnú stranu.

objednávateľ:
Staškov, dňa 04.04.2022

Zhotoviteľ
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Ing. Ladisla" Šimčisko
starosta obce

Ing. Petľ Gľamblička
zhotovitel'

