ZMLUVA 0 DIELO

č. 07/19„PO
Na dodávku projektovej dokumentácie a odbomého poradenstva uzatvorená podľa § 63 1 a nasl.
Občiamskeho zákonníka:
1.

ZMLUWÉ STRANy

%%e:3§ž;ľ3[; Obec Rudňany
IČ DPH: 2020717842
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Spišská Nová Ves
Číslo účtu: SK 03 0200 0000 0000 2412 0592

Štatutámy zástupca: Bc. Rastislav NEUVIRTH, starosta obce
Zhotovitel': .Ing. Frmtišek KAPUSTA
Číslo autorského oprávnenia„ „.9/2016 BČO„ ..
Bankové spojenie: PRIMA Banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu: SK19 5600 0000 007518316001
11.

PREDMET PLNENIA
2 .1. Predmetom tejto zinluvy je záväzok:
- zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podl'a článku 111. tejto zmluvy a odovzdá ho

objednávatel'ovi.
• objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na vykoname
a odovzdanie d]ela, a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V tejto zmluvy.
111.

DIEL0

i;zPíLr:tn°,:kpidc[;3át:J:°_Zzmš]URĽieanvyyprac°Van[enešeniaprotipožiamejochmnystavby
IV.

LEHOTY PLNENIA ZÁVAZKOV
4.1. Termín plneria predmetu zmluvy podľa čl. 111. je priebežný. Konečné plnenie je v temíne
Do 5 .decembra 2019

4.2. Pravidehým miestom plneniaje : Jamník. Mimo pravidelného miesta plneniaje plnenie
možné aj na inom mieste po vzájomnej dohode.

V.

CENA DIELA
5 . 1. Cena za zhotoveme predmetu 2mluvy v rozsahu čl. 111. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách.
5.2. Cena za dieloje vo výške 40,-EUR slovom: štyridsať eura
5.3 . Dohodnutá cena podľa odseku 2 zahŕňa v sebe 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1.Podkladom pre úhradu ceny za projekt alebo čiastkové plnenie bude odovzdanie a prevzatie

projektovej dokumentácie platbou v hotovosti.
6.2. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strme objednávatel'a,
bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fikturovať objednávatel'ovi
vo výške percentuálného rozpracovania projektu, spreukázanĺm nákladov snásledným
odovzdaním diela vjednom vyhotovení za úhradu. Rozsah prác musí byť odsúhlasený
objednávateľom.

VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických
a právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mat' vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. Pre prípad nedostatkov dojednávajú zmluvné strany právo objednávatel'a požadovať a povimosť
zhotovitel'a poslqrtnúť bezplatne odstránenie nedostatkov. Možnosť iného dojednania nie je
vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadne nedostatlqĺ odstrámť bez zbytočného odkladu po
uplatnení oprávnenej reklamáci e.

VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA
8.1. Zhotoviteľ bude infoimovat' objednávateľa o stave rozpracovaného projektu.
8.2. Zhotovitel' bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbomou starostlivosťou. Zavä2"je sa
dodržiavať všeobecne závämé predpisy, technické nomy a podmienky tejto zmluvy. Pripadné
nové návrhy objednávateľa budú vykonané po vzájomnej dohode, a ak budú mať vplyv na výšku

ceny, zahmú sa do tejto zmluvy fomou písomného dodatku.
8.3 . Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávatel'a.

IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Účastníci zmluvy ýmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich sLobodnej vôli, uzatvárajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
9.2. Táto zmluvaje vypracovaná v dvoch vyhotoveriach. Každá strana obdŕži po jednom vyhotovení.
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V Rudňanoch, dňa 20.11.2019

objednávateľ
Základná škola Rudňany
ZtmrkL 96
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V Rudňmoch, dňa 20.11.2019

