ZMLUVA O DIELO č. 012015
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
na dodanie projektovej dokumentácie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. ZMLUVNÉ STRANY:
1.1. Objednávateľ:

Obec Čavoj, vz. OÚ Čavoj
Čavoj 86, 972 29
IČO: 00318035
DIČ:
2021211643
IČ DPH: neplatca
Účet: IBAN SK24 5600 0000 0090 0018 2001

1.2. Zhotoviteľ:

HD s.r.o., v.z. Ing. Dušan Homola - konateľ
Chrenovec-Brusno 551, 972 32
IČO:
DIČ:
Účet:

45998698
2023208308
2863050459/0200

II. PREDMET ZMLUVY:
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje - projektovú dokumentáciu stavby „Stavebné
objekty obce Čavoj – OÚ Čavoj, DK Čavoj, Posilňovňa, Exteriérové športové a kultúrne centrum“ na
základe cenovej ponuky – č. CP7 - 2015 (6.3.2015). Projekt bude v nasledovnom rozsahu, a skladba bude na
úrovni PPSP:
A:

DK Čavoj - celková stavebná rekonštrukcia (úplná úprava strechy, zateplenie, zamurovanie horných
okien, zníženie stropu...), výmena kúrenia (pevné palivo- pelety - vymeniť všetko okrem radiátorov...)
1. Meranie a obhliadka
400,- Eur
2. Stavebno architektonická časť
750,- Eur
3. Statika
500,- Eur
4. Kúrenie
250,- Eur
5. MaR+ elktro kotolne
250,- Eur
6. Bleskozvod
50,- Eur
7. Protipožiarne riešenie
200,- Eur
8. Návrh ČOV
200,- Eur
9. Teplotechnický posudok
250,- Eur
10. Rozpočet
400,- Eur
11. Réžia
50,- Eur

B:

OÚ Čavoj - výmena kúrenia (pevné palivo - na pelety) - výmena kotla, bojlera, rozvodov a radiátorov,
zateplenie objektu (steny, strecha), energetické posúdenie, výmena dvier suterénu
1. Meranie a obhliadka
300,- Eur
2. Stavebno architektonická časť
550,- Eur
3. Statika
150,- Eur
4. Kúrenie
100,- Eur
5. MaR+ elktro kotolne
100,- Eur
6. Bleskozvod
50,- Eur
7. Teplotechnický posudok
200,- Eur
8. Protipožiarne riešenie
100,- Eur
9. Rozpočet
250,- Eur
10. Réžia
50,- Eur

3300,- EUR

1850,- EUR
C:

Dom služieb - celková stavebná rekonštrukcia - zateplenie, výmena okien a dverí, návrh kúrenia,
statické posúdenie ...
1. Meranie a obhliadka
150,- Eur
2. Stavebno architektonická časť
400,- Eur
3. Statika
150,- Eur
4. Kúrenie
250,- Eur

5.
6.
7.
8.
9.

Elektroinštalácia
Protipožiarne riešenie
Teplotechnický posudok
Rozpočet
Réžia

150,- Eur
100,- Eur
200,- Eur
200,- Eur
50,- Eur

1650,- EUR
D:

Exteriérové športové a kultúrne centrum – návrh pódia a tribúnky, ich statické posúdenie, celková
rekonštrukcia povrchu ihriska a oplotenia, osvetlenie a elektroinštalácia ...
1. Meranie a obhliadka
100,- Eur
2. Stavebno architektonická časť
450,- Eur
3. Statika
230,- Eur
4. Elektroinštalácia a osvetlenie
270,- Eur
5. Rozpočet
250,- Eur
6. Réžia
100,- Eur

1400,- EUR
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé k účelu vydania potrebných povolení, ktoré bude
spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky (vrámci zmluvy) zistené pri preberaní diela
ako aj pri jeho odsúhlasovaní zainteresovanými organizáciami pri povoľovaní stavby je zhotoviteľ povinný
odstrániť na vlastné náklady v dohodnutom termíne.
2.3. Projektová dokumentácia bude odovzdaná v počte 6 paré za projekt.
2.4. V prípade nutných zmien diela z dôvodu inej technológie alebo techologického vybavenia, nových
predpisov, zmeny požiadaviek investora, prekládky vedení inžinierskych sietí a pod. je potrebné vypracovať
doplnok ZoD.
2.5. V prípade záujmu je možné poskytnúť po vzájomnej dohode autorský dozor diela.

III. TERMÍNY PLNENIA:
3.1. Začatie: po obojstranom podpise zmlúv, a po dodaní podkladov od zadávateľa (technické požiadavky,
technológia, snímka z kat. mapy, situácia inž. sietí, zameranie geodetom...)
3.2. Ukončenie a odovzdanie diela : do dvoch mesiacov od podpisu zmluvy, pričom ako posledná bude
odovzdaná projektová dokumentácia uvedená pod bodom D: predmetu zmluvy.
Dokumentácia pod bodmi A:,B:,C: bude odovzdávaná priebežne v poradí A:,B:,C:.

IV. CENA:
4.1. Cena diela je dohodnutá za uvedený predmet zmluvy, stanovená dohodou v znení Zák. NR SR
č.18/96 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške podľa cenovej ponuky:
- Súhrnná suma za dielo
8 000,- EUR
(slovom: osemtisíc eur, cena je konečná, HD s.r.o. nie je platcom DPH)

V. PLATOBNÉ PODMIENKY:
5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa na
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom nasledovne:
- zálohová platba, pri podpise zmluvy, vo výške 1500,- Eur (slovom: tisícpäťsto Eur) - faktúra
- po ukončení a odovzdaní diela objednávateľovi, splátka 1500,- Eur (slovom: tisícpäťsto Eur) - faktúra
- postupné splátky: 5 x 1000,- Eur do 31.3.2016 (slovom: päť krát tisíc Eur) - faktúra
5.2. Ak bude objednávateľ v meškaní s úhradou faktúry (viac ako jeden mesiac), uhradí objednávateľ
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
5.3. Ak bude zhotoviteľ v meškaní s dodaním diela podľa termínu uvedeného v tejto zmluve, uhradí
zhotoviteľ úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý začatý deň omeškania z celkovej ceny diela.
5.4. Lehota splatnosti faktúry je 20 dní.
5.5. Objednávateľ sa stáva vlastníkom projektovej dokumentácie po uhradení úplnej ceny za predmet diela,
môže ju však použiť pre vlastné potreby, na vydanie stavebného povolenia

VI. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA:
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania predmetu plnenia poskytne zhotoviteľovi v rozsahu
nevyhnutnom, potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdávaní doplňujúcich informácií, údajov,
podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi výškopis a polohopis (geodetické zameranie) k predmetu
zmluvy bod: 2.1. D
6.3. K návrhu ČOV sú potrebné informácie o toku, do ktorého bude ČOV zaústená. Tieto informácie je
oprávnená žiadať obec a následne ich poskytnúť zhotoviteľovi.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA :
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy a že min. počas záručnej doby
(podľa platných zákonov) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. Prípadnú reklamáciu vady diela tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení
vady v písomnej forme.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE:
8.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
8.2. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované v písomnej forme, dohodnuté a odsúhlasené
oboma stranami.
8.3. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach z ktorých každý má platnosť orginálu a zmluva
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

V Prievidzi, dňa 10.04.2015

Za objednávateľa:

................................................
Ing. Ján Halaška
starosta obce

V Prievidzi, dňa .............2015

Za zhotoviteľa:

.................................................
Ing. Dušan Homola
konateľ spoločnosti

