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Zmluva o dielo
uzavretá podřa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. na dodanie projektových prác (Obchodný
zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov)
I. Zmluvné strany
1.1 Objednávater

MESTO DETVA
So sídlom Mestský úrad Detva
Tajovského ul. č.7, 962 12 Detva
Zastúpené:
Ing. Ján Šuřliarsky, primátor mesta
Osoby oprávnené jednat' vo veciach zmluvy
Ing. Ján Šufliarsky, primátor mesta
v technických veciach:
Ing. Peter Jamnický, vedúci odd. výstavby a ŽP
Elena Nótová, ref. odd. výstavby a ŽP
IČO:
319805
DIČ:
2021318651
Bankové spojenie:
VÚB Zvolen, pobočka Detva
č.účtu: 19724412/0200

a
1.2 Zhotovitel'

Projektcesty, s.r.o.
Bernolákova 6024/58, 974 05 Banská Bystrica
Osoba oprávnená rokovat' vo veciach zmluvy a
technických veciach:
Ing. Marta Hlavatá , Ing. Štefan Hlavatý
IČO:
44313187
DIČ:
2022652599
(Nie sme platcami DPH!)
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. Banská Bystrica
č. účtu 2625099847/1100
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica Oddiel Sro, vložka číslo 15177/S
II. Východiskové podklady
2.1 Výzva na predloženie ponuky pre vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 15.2.2011,
značka: Výst.4728/11.
2.2 Ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie zo dňa 9.3.2011
2.3 Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 14.3.2011, značka: Výst. 6196/11.
III. Predmet diela
3.1 Predmetom diela tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a
realizáciu stavby v jednom stupni s názvom:

"MK a parkovisko pri ZS v Detve"
V projektovej dokumentácii bude riešené:
- Prístupová komunikácia vrátane parkovacích plóch a chodníka pred Zdravotným strediskom
v Detve v rozsahu podl'a prílohy č.1 a č.2 na snímke z KN, priloženej ku výzve na predloženie
ponuky. Úprava bude navrhnutá v celom rozsahu zo zámkovej dlažby, na pozemkoch mesta
Detva KN-C č.1120/4, 1112,1111,1118/2.
- Odvedenie dažďových vád cez lapač ropných látek,
- Verejné osvetlenie
Mesto Detva zabezpečí polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia oprávneným
geodetom a to bude podkladom pre projektové práce.
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v šiestich vyhotoveniach /6 paré/ + 1x
v elektronickej podobe a bude obsahovat':
- Písomnú časť
- Výkresovú dokurnentáciu
- Rozpočet stavby v sade č.1
- Výkaz výmer.
-POV
- Dopravné riešenie
- Doklady - Zabezpečenie kladných vyjadrení k PD od - VEOLlA SVPS a.s. Zvolen,
Stredoslovenská energetika a.s., SPP a.s., SLOVAK Telecom a.s., OR PZ ODI Zvolen.
IV. Čas plnenia
4.1 Termín plnenia, podfa predmetu diela v čI. III. je do 30.6.2011.
4.2 Projekt stavby, podfa predmetu diela v čI. III., je možné zaslat' aj poštou, kde termín plnenia sa
považuje deň podania projektovej dokumentácie na pošte.
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V.Cena
5.1 Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie,
v rozsahu podřa čl. III. tejto zmluvy, je stanovená
dohodou medzi objednávatefom
a zhotovitefom:
Cena za dielo
1880,00 EUR
(Nie sme platcami DPH!)
5.2 V cene sú zahrnuté poplatky za vystavenie vyjadrení od požadovaných organizácií dotknutých
výstavbou.
5.3 V cene nie sú zahrnuté náklady na vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení. Zhotoviter preto
v dostatočnom
časovom predstihu upozorní objednávatera
na potrebu vytýčenia jestvujúcich
podzemných vedení a objednávatel' zabezpečí pre zhotovitel'a toto vytýčenie na vlastné náklady.
Objednávatef zabezpečí zameranie vytýčených podzemných vedení u oprávneného geodeta.
5.4 V cene nie sú zahrnuté potrebné geometrické plány dotknutého územia.

VI. Platobné podmienky
6.1 Cenu za zhotovenie projektovej

dokumentácie
uhradí objednávater zhotoviteřovi, po odovzdaní
zhotovenej
projektovej
dokumentácie
v rozsahu podřa článku III. ,na základe faktúry, ktorú
zhotovitel' vystaví a odošle objednávatel'ovi.
Lehota splatnosti faktúry je do 10 dní od doručenia
faktúry.
6.2 V prípade, že dojde k dohode o ukončení zmluvy pred termínom jej splnenia, uhradí objednávater
zhotoviterovi náklady, ktoré zhotovitel'ovi vznikli ku dňu ukončenia zmluvy.
6.3 V prípade, že dojde k odstúpeniu od zmluvy zo strany zhotoviteřa, pričom tento nemal dóvod od
zmluvy odstúpit', má objednávater nárok na náhradu škody, ktorá mu v takomto prípade vznikla.
6.4 V prípade, že dojde k odstúpeniu od zmluvy zo strany objednávatera, pričom tento nemal dóvod
od zmluvy odstúpit', má zhotoviter právo na úhradu všetkých nákladov a škód, ktoré mu v tejto
súvislosti vznikli.
6.5 Pre prípad omeškania
objednávatera
s úhradou faktúry, objednávater
zaplatí zhotoviteřovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

VII. Ostatné dojednania
7.1 Prípadné reklamácie
7.2
7.3
7.4
7.5

7.?
7. 7
7.8
7.9

a chyby diela uplatní objednávatel' písomnou formou bezprostredne
po ich
zistení.
Zhotoviter je povinný odstránit' chyby diela bezodkladne a bezplatne. Termín odstránenia chýb sa
dohodne písomnou formou.
Ak zhotovitef nesplní termín realizácie oprávnenej reklamácie, zaplatí objednávatefovi
zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
Zhotoviter bude informovat' objednávatefa o stave rozpracovania diela na rokovaniach, ktoré bude
organizovat' podřa naliehavosti riešenia dielčích problémov.
Zhotoviter
nezodpovedá
za chyby, ktoré boli spčsobené použitím podkladov
prevzatých od
objednávatefa
a zhotoviter ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ne upozornil objednávatefa a ten na ich použití trval.
Zhotovitel' zodpovedá za to, že projektová dokumentácia
je zhotovená podl'a podmienok tejto
zrnluvy a že počas záručnej doby, ktorá je dohodnutá
na 36 mesiacov, bude mať vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.
Objednávater si vyhradzuje právo na sankciovanie zhotovitefa pre nedodržanie termínu dodania
diela vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach,
po jej podpísaní dostane objednávatef
štyri
a zhotoviter jedno vyhotovenie.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej potvrdenia oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni zverejnenia zmluvy na webovej stránke Mesta Detva.

V Banskej Bystrici dňa: 1.4.2011

V Detve dňa:
Ing. Ján Šufliarsky
Objednávater
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Ing. Marta Hlavatá
Zhotoviter
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Projektcesty,

s.r.o.
Bernolákova 6024/58
974 05 Banská Bystrica
IČO: 44 313 187
DIČ: 2022652599
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