ZMLUVA
"SPRACOVANIE
Uzavretá

o

DlELO

ZMIEN A DOPLNKOV Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA DETVA"

pod fa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991

Zb. Obchodného

zákonníka

v znení

neskorších predpisov a § 3 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami uvedenými v čI. I. tejto zmluvy.
Číslo zmluvy u objednávatefa:

Číslo zmluvy u zhotovitel'a: 2/2011

I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávater
zastúpené:

:

Sídlo:

Mesto Detva
Ing. Jánom Šufliarskym
primátorom mesta
Mestský úrad Detva
Tajovského č. 7

962 12 Detva
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Ing. Ján Šufliarsky
primátor mesta
,
Vo veciach technických: Ing. Peter Jamnický, vedúci odd. výstavby a ŽP
IČO:

319805

DIČ:
Bankové spojenie:

2021318651
VÚB a. s. Zvolen, retailová pobočka Detva
Č. ú.: 19724-412/0200

Kontakt -. telefón, fax:
e-mail:
1.2 Zhotoviteř:

045/5455400,045/5456318,045/5456216
peter.jamnicky@detva.sk
Ing. arch. Anton Supuka, LANDURBIA,

zastúpený:
Sídlo:

Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt SKA
Na Graniari č. 22, 97401 Banská Bystrica

IČO:
DIČ:

14421062
1029393992
VÚB a. s. Banská Bystrica

Bankové spojenie:
Č. účtu:
Kontakt - telefón:
e-mail:

239044312/0200
0904005071
landurbia@gmail.com

II. PREDMET PLNENIA
2.1

Zhotovitel'

sa zavazuje,

že vypracuje

pre objednávatel'a

Zmeny

a doplnky

č. 3

územného plánu mesta Detva /d'alej Z+D č. 3/ podl'a platnej legislativy v textovej a v grafickej
forme.

III. ČAS PLNENIA
3.1
Zhotovíte] sa zavazuje, že predmet zmluvy začne vykonávat' v deň nasledujúci po
doručení podpísanej
zmluvy a svoj závázok - odovzdanie jednotlivých
etáp diela
objednávaterovi

splní

v lehotách,

ktoré

uviedol

v ponuke

predloženej

do

verejného

obstarávania:
I. etapa - Návrh Z+D č. 3 územného plánu mesta Detva

31. august 2011

II. etapa - Čistopis Z+D č. 3 územného plánu mesta Detva

15. február 2012

Plnenie II. etapy je podmienené
doručením
vyhodnotenia
pripomienok
obstarávatel'a z prerokovania I. etapy najneskór v termíne 30. novembra 2011.

zo

strany

IV. CENA
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu predmetu zákazky:
Cena je stanovená

v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na
Metodické odporúčanie
Slovenskej komory architektov zo dňa 14. mája 2005.
I. etapa - Návrh Z+D č. 3 územného plánu mesta Detva

15000,- €

II. etapa - Čistopis Z+D č. 3 územného plánu mesta Detva

11 000,- €

Spolu cena

26000,- €

Zhotovitel' nie je platitel' DPH, cena je konečná.
4.2

V prípade, že dojde k zrušeniu alebo odstúpeniu

objednávatel'a, bude zhotovitel' fakturovat'
projekte vo vzájomne dohodnutej výške.

skutočne

od tejto zmluvy z dóvodu na strane
vykonané

práce na rozpracovanom

V. OBSAH DlELA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávater na základe daňového
dokladu - faktúr, ktoré zhotoviter vystaví a odošle objednávateřovi po odovzdaní jednotlivých
etáp dokumentácie podl'a čI. 3.1 tejto zmluvy.
5.2 Faktúra bude obsahovat': označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo
zmluvy, číslo faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má poukázat'
fakturovaná suma, označenie diela, obtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
5.3
V prípade, že faktúra nebude obsahovat' náležitosti uvedené v tejto zmluve,
objednávater je oprávnený vrátit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateřovi,
5.4

Lehota splatnosti faktúr po doručení objednávateřovi je 30 dní.

5.5 I. aj II. etapa bude dodaná v rozsahu:

tri tlačové vyhotovenia a v jedno digitálnej forme

ICDI - dwg. pdf. doc Iprípadne .xlsl .
5.6 Spracovatel' je povinný vyhotoviť taký počet vytlačených výkresov, kořko je nevyhnutné
pre potreby orgánov štátnej správy na uloženie,
5.7 V prípade, že Krajský stavebný úrad podmieni vydanie súhlasu podl'a § 25 Stavebného
zákona vyhotovením priesvitiek Ináložiekl na platný územný plán mesta, bude zmluvná cena
upravená podřa skutočných nákladov na práce spojené s vyhotovením a tlačou priesvitiek.

VI. ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ

ZA VADY

6.11 Záručná doba je štyri roky od odovzdania predmetu zmluvy podřa čI. III. tejto zmluvy.
6.21

Zhotoviter zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a podmienok

tejto zmluvy,

a že po dobu stanovenú

bude mať vlastnosti

dojednané

v tejto zmluve

a zodpovedá právnym predpisom platným v dobe jeho vyhotovenia.
6.31 Zhotoviter
objednávateřovi.

zodpovedá

za vzniknuté

chyby, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania

6.41 Objednávatel' oznámi zhotovitel'ovi chyby diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich
zistí.
6.51 Chyby diela sp6sobené zhotovitel'om, odstráni na vlastné náklady zhotoviter do 15. dní
od oznámenia objednávateřa, alebo z vlastného podnetu.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA
7.1. Objednávater

sa zavazuje poskytnúť zhotovlteřovi

nevyhnutné

spolup6sobenie

najrná

poskytovanie údajov a odborných podkladov pre vypracovanie predmetu zmluvy.
7.2. Zmluvné

strany sa zavazujú

zachovávať

mlčanlivosť

o skutočnostiach,

o ktorých sa

dozvedeli v súvislosti s uzavretím tejto zmluvy a nepoužijú informácie získané na základe
tejto zmluvy na iné účely.
7.3. Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené
spracovaných Zmien a doplnkov č. 3
územného

.Protokolom o odovzdaní a prevzatí
plánu mesta Detva, ktorý podpíšu

oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán s uvedením dátumu.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY
8.1. V prípade

omeškania

zaplatí objednávater

objednávateřa

so zaplatením

faktúry

v dohodnutom

termíne

zhotoviteřovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý

deň omeškania lak sa zmluvné strany nedohodnú inak/.
8.1. V prípade omeškania zhotoviteřa s doručením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne
zaplatí zhotovitel' objednávateřoví zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
deň omeškania lak sa zmluvné strany nedohodnú inak/. Zmluvná pokuta nebude uplatnená
v prípade, že omeškanie vznikne z dóvodov, ktoré zhotovitel' nernóže ovplyvniť.

IX. ZÁVEREČNÉ

USTANOVENIA

9.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane
zákonníka a s ním súvisiacich právnych predpisov.

riadia ustanoveniami

obchodného

9.2. Meniť a doplňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach,
bude mať k dispozícii dve vyhotovenia.
9.4. Zmluva nadobúda

platnosť v deň podpísania

z ktorých každá so zmluvných strán

oboma zmluvnými

stranami a účinnosť

nasledujúci deň po zverejnení na webovej stránke Mesta Detva.
9.5. Zhotovitel' je
spracovávania Z+D

povinný zúčastňovať
sa na verejných
Č. 3 územného plánu Mesta Detva.
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