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ZMLUVA

DlELO

1. Zmluvné strany
Objednávatel'
Zastúpené
sídlo

Mesto D E TV A
Ing. Jánom Šuf1iarským,
primátorom mesta
Mestský úrad Detva
Tajovského
7
962 12 Detva
č.

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO
DIČ
Bankové spojenie

Ing. lán Šuf1iarský,
primátor mesta
Ing. Peter Jamnický, vedúci odd. ÚR,
stavieb, ŽP a VPS
319805
2021318651
VÚB Zvolen
ú.: 19 724-412/0200
045/5455400
045/5456216
č.

Kontakt - telefón
Fax

Zhotovítel'
Zastúpená
sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie

Elektroprojekcia
Vladimír Gróf,
elektroprojektant
Novozámocka 3212/18
96001 Zvolen
14442973
1031882115
SLSP Zvolen,
Č.ú.00716620369/0900

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s názvom:
" Rekonštrukcia elektroinštalácie budovy II. ZŠ v Detve - Štúrova ul."
3. Opis predmetu zmluvy
Projekt pre realizáciu stavby bude v patnástich vyhotoveniach v tlačenej forme v
rozsahu:
Technická správa
Protokol o určení vonkajších vplyvov
Rekonštrukcia elektrických silnoprúdových rozvodov
Rekonštrukcia hlavného rozvádzača
Rekonštrukcia podružných rozvádzačov
Rozvody pre uloženie slaboprúdu
Projekt opravy bleskozvodu
Rozpočet v sade č.l + výkaz výmer
Výkaz výmer v každom paré PD
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4. Čas plnenia:

21.11.2011

5. Cena:
Cena za zhotovenie diela bola určená dohodou celkom za dielo 2830.- EUR
slovom Dvetisícosemstotridsat' EUR.
Nie som platca DPH.
Platobné podmienky:
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe faktúry, ktorú zhotovitel'
vystaví a odošle objednávatel'ovi v termíne pri odovzdaní a prevzatí diela.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.
V prípade že dojde k zrušeniu, alebo odstúpenia bude faktúrovat' objednávatel'ovi
vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušeni a zmluvy s
podielom dohodnutej ceny.

6. Zodpovednosť za vady, záručná doba
Zhotovitel' zodpovedá za to že predmet tejto zmluvy je zhotovený a že podobu
stanovenú ( záručná doba) bude splňat' podmienky v zmysle príslušných noriem.
Záručná doba je pat' ročná s tým že po vykonaní revízie elektrických rozvodov
budú vykonané v PD zmeny, ktoré sa vyskytnú počas realizácie.
Zmluvné strany sa dohodli že pre prípad vady projektu počas záručnej doby má
objednávatel' právo požadovat' a zhotovitel' povinnost' bezplatného odstránenia vady.
Zhotoviel' sa zavazuje odstránit' prípadné vady projektu do 15 dní od uplatnenia
reklamácie objednávatel'a.

7. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel' bude informovat' objednávatel'a o stave rozpracovaného projektu.
Objednávatel' je oprávnený použit' dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre
účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou
a zavazuje sa dodržiavat' všeobecné závazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.
Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnost'
nasledujúci deň ich zverejnenia.
Zmluvaje vyhotovená v troch rovnopisoch, dve pre objednávatel'a ajedna pre zhotovitel'a.
V Detva dňa: .
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