.---

1'7,

.,-'v,./.

ZMLUVA

ft /(

('>;'('

O DlELO

1. Zmluvné strany
Objednávatel'
Zastúpené
sídlo

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Kontakt - telefón
Fax

Zhotovitel'
Zastúpená
sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie

Mesto DE TV A
Ing. lánem Šufliarským,
primátorom mesta
Mestský úrad Detva
Tajovského Č. 7
962 12 Detva

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

LENÁR - PROJEKCIA
Milan Lenár,
projektant
Tajovského Č. 1
962 12 Detva
14203227
SK 1032774424
SLSP Detva - mesto,
Č.ú. 71654175/0900

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vypracovanie

projektovej dokumentácie stavby:

.Kultúrny dom - Piešť 1. Detva - stavebné úpravy."
3. Opis predmetu zmluvy
Projekt pre rea1izáciu stavby bude v šiestich vyhotoveniach a lx v digitálnej forme vo
formáte pdf, v rozsahu :
Sprievodná správa, súhrnná technická správa
Zameranie skutkového stavu objektu
Rekonštrukcia zdravotechniky (výmena vodovodného potrubia a sanity)
Elektroinštalácia - rekonštrukcia
Plynová prípojka
Plynoinštalačné kúrenie (vykurovacie telesá GAMAT)
Vodovodná prípojka cca 210m
Zateplenie objektu (severná a západná časť objektu)
Výmena vonkajších okenných a dverných otvorov
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Oprava drevenej podlahy vo vel'kej sále
Obklady v sociálnom zariadení, maľby, nátery
Prístavba zádveria pred hlavným vchodom a vybudovanie terasy
Situačné riešenie prístupovej komunikácie v dÍžke cca 110 m a šírke 3,0 m, detské
ihrisko, altánok
Celkové náklady stavby, rozpočet, výkaz výmer

4. Čas plnenia
Projektová dokumentácia bude spracovaná do 2 mesiacov od podpísania zmluvy.

5. Cena
Cena za zhotovenie diela bola určená dohodou, celkom za dielo 2550,00 EUR
slovom: dvetisícpaťsto paťdesiat 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 doručeni a,
v prípade, že dojde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od zmluvy na strane objednávatel'a,
práce rozpracované
ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia,
bude fakturovať
objednávatel'ovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu
zrušenia zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny.

6. Zodpovednosť za vady, záručná doba
Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a tejto zmluvy
a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude splňať podmienky v zmysle príslušných
nonem,
záručná doba je 5 ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu
objednávatel' ovi,
zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektu, že počas záručnej doby má
objednávatel' právo požadovať a zhotovitef povinnosť bezplatného odstránenia vady,
zhotovitel' sa zavazuje odstrániť prípadné vady projektu do 15 dní od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávatel'a,
v prípade zistenia rozdielov vo výkaze výmer sa toto považuje za vadu diela.

7. Zmluvné pokuty
Ak zhotovitel' nesplní predmet zmluvy v termíne podl'a zmluvy zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny za každý deň omeškania,
Pre prípad omeškania s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z fakturovanej ceny za deň omeškania,
V prípade, že v procese uskutočňovania stavby objednávatel' zistí, že projektová
dokumentácia má vady, ktoré spočívajú v nesúlade výkazu výmer, s výkresovou
časťou projektovej dokumentácie a v dósledku týchto vád vznikne potreba naviac
prác, zaplatí zhotovitel' zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny týchto naviac prác,
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Zhotovite\' zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 25 % z ceny diela ak zhotovite!' odstúpi
od zmluvy bez zavinenia objednávate!'a,
Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Spolupčsobenie

a podklady objednávatel'a

Plnenie predmetu zmluvy bude uskutočnené pod!'a podkladov, ktoré budú dohodnuté
na prvom pracovnom rokovaní objednávate!'a a zhotovite!'a.

9. Ostatné ustanovenia
Zhotovitel' bude informovať objednávatel'a o stave rozpracovaného projektu na
pravidelných výrobných výboroch, ktoré bude zhotovitel' organizovat' podľa potreby
Objednávatel' je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely
vyplývajúce z tejto zmluvy.
Zhotovite!' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbornou
starostlivosťou. Zavazuje sa dodržiavať všeobecné závazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy.

10. Záverečné ustanovenia
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.
Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnost'
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dve pre objednávate!'a a jedna pre
zhotovitel'a ..

V Detve, dňa
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LENÁR • PROJEKCIA
Tajovského

96212

č. 1

DETVA

ItO: 14203227, DIČ: 1032774424
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Milan Lenár
zhotovitel'
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