ZMLUVA O DIELO
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

2/2017
číslo objednávateľa

3/2017
číslo zhotoviteľa

na vypracovanie diela projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie stavby

„Rekonštrukcia mosta cez Kysucu k ObÚ Staškov"

čl.1

ZMLUVNÉ STRANY

1.1

OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
V zastúpení:
Bankové spojenie :
číslo účtu :
IČO :
DIČ :
Telefón, fax :
E-mail:

Obec Staškov
Obecný úrad, 023 53 Staškov
starosta obce
Ing. Ladislav Šimčisko
Prima banka Slovensko
0279615001/5600
00314293
2020553271
0905 863 031
starosta@staskov.sk
ďalej len „objednávateľ“

1.2

ZHOTOVITEĽ:

Ing. Elena Grambličková
Hurbanova 777, 022 01 Čadca
Ing. Elena Grambličková
Prima banka Slovensko
SK83 5600 0000 0077 4653 8001
41 362 594
1035288122
041/4331868, 0908429755
pgramblicka@stonline.sk
ďalej len „zhotoviteľ“

Zastúpený :
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Tel. č.
E-mail:

čl. 2

PREDMET ZMLUVY

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu pre stavbu "Rekonštrukcia
mosta cez Kysucu k ObÚ Staškov" v stupni pre stavebné povolenie (DSP).
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dojednanú cenu a
poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

2.2

čl. 3

ROZSAH A OBSAH

3.1

Rozsah podľa čl. 2.1 je špecifikovaný touto zmluvou a ustanovením § 3 odst. 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z.
Rozsah stavby:




Preloženie IS z mosta na dočasnú konštrukciu – podperná konštrukcia umiestnená vo vodnom toku.
Odstránenie existujúcej nosnej konštrukcie mosta.
Odbúranie betónu spodnej stavby (2 opory a 2 medziľahlé piliere) po dolnú hranu budúcich úložných
prahov - predpoklad cca 600 mm.
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Sanácia spodnej stavby - očistenie vodným lúčom, reprofilácia povrchu, náter zjednocujúcim
a ochranným náterom.
Vybudovanie železobetónových úložných prahov pre novú nosnú konštrukciu mosta.
Osadenie ložísk.
Zriadenie podpernej skruže (napr. PIŽMO, PERI) vo vodnom toku.
Zhotovenie nosnej konštrukcie mosta v tvare spojitej monolitickej železobetónovej dosky
s obojstrannými konzolami.
Šírka mosta: most s dvomi jazdnými pruhmi s ich minimálnou šírkou pre osobné automobily – šírka
mosta medzi obrubníkmi 5,50 m + jednostranný chodník v šírke 2,25 m so zábradlím po obidvoch
stranách mosta – celková šírka mosta 8,80 m
Dobudovanie mostného zvršku – izolácia, rímsy, vozovka, odvodnenie, zábradlie, mostné závery, nátery.
Spätné osadenie IS na most – požaduje správca objektu (obec Staškov), napriek požiadavke
STN 73 6201 o neumiestňovaní IS na konštrukciu mosta.
Ďalšie vyvolané investície budú vyšpecifikované na základe zistenia existencie inžinierských sietí v
trase chodníka a ocenené v dodatku ku zmluve alebo samostatnými zmluvami s dodávateľom prác.

čl. 4

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

4.1

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich
údajov, upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a z
odsúhlasenia konceptu dokumentácie. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7
dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín
vyjadrenia.
Nedodržanie termínu podľa čl. 4.1 zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie
prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu
spôsobenému objednávateľom.

4.2

čl. 5

TERMÍNY PLNENIA

5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom
v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy v termíne:
do 30.06.2017

3.2

Dokumentácia bude prerokovaná s dotknutými orgánmi a organizáciami do termínu 30.7.2017.

5.2

Prevzatie dokumentácie bude písomne potvrdené starostom obce, alebo ním poverenej osoby.
Preberací protokol bude tvoriť prílohu faktúry.

čl. 6

CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1

Cena za dielo podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podľa § 3 zák.18/1996 Z.z. o cenách a predstavuje :
sumu celkom 14 400,00- € slovom štrnásťtisíc štyristo euro.
Uvedená cena je konečná nakoľko zhotoviteľ nie je platcom DPH.
V cene je započítané vypracovanie dokumentácie a jej dodanie nasledovne:
6 vyhotovení (označenie „1“ – „6“) v slovenskom jazyku + 1x v dig. forme PDF.
Úhrada ceny za vykonané práce bude nasledovná:
Platba ceny práce bude uhradená objednávateľom do 14 dní odo dňa prevzatia diela na základe
vystavenej faktúry zhotoviteľom.
V prípade, že zhotoviteľ nedodá dokumentáciu v zmluvne dohodnutom termíne, objednávateľ
má právo na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý aj začatý
týždeň omeškania.

6.2
6.3

6.4
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6.7

V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.
V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na
strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zastavenia, zrušenia, alebo
odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to
podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.1 zmluvy.
V prípade, že dôjde k zmene rozsahu a počtu jednotlivých objektov, zmení sa aj cena prác.

čl. 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy
zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky
objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia dopad na cenu a termín plnenia.
Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných
rokovaniach, ktoré bude organizovať v súlade s harmonogramom postupu prác a podľa aktuálnej
potreby riešenia dielčích problémov.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený
a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre
platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho
podala.
Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných
všeobecne záväzných predpisov.
Zmluva má tri strany. Je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho po dva exempláre pre každú
zmluvnú stranu.

6.5
6.6

7.2

7.2
7.3

7.4

7.5
7.6

Objednávateľ :
Staškov, dňa

----------------------------------Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

Zhotoviteľ :
Staškov, dňa

-------------------------------Ing. Elena Grambličková
Č. Žo-2004/02938/2/CEP
zo dňa 02.09.2004

