číslo:2021-02
ZMLUVA

O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
_______________________________________________________________________
Čl.1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ: Mesto Strážske
Sídlo: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
v zastúpení: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
IČO: 00325813
DIČ: 2020742592
IČ DPH: Bankové spoj.: VÚB a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 3302 8552
1.2 Zhotoviteľ:

ALNICO s.r.o.
Sídlo: Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 6227/V
v zastúpení: Ing. Michal Alexa, konateľ spoločnosti
IČO: 31708111
DIČ: 2020498678
IČ DPH: SK2020498678
Bankové spoj.: VÚB a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0011 3416 4451
Čl. 2. PREAMBULA

Zhotoviteľ diela je autorom a vlastníkom projektovej dokumentácie stavby „Strážske –
Rekonštrukcia námestia a chodníkov“ vypracovanej v roku 2013 (Zák. č. 2008-033/3).
Čl. 3.
2.1

PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že aktualizuje projektovú dokumentáciu stavby „Strážske –
Rekonštrukcia námestia a chodníkov“ vypracovanú v novembri 2013( (Zák. č. 2008-033/3)
v nasledovnom rozsahu:
„Strážske – Rekonštrukcia námestia a chodníkov"
objekt: SO 01 – Príprava územia
SO 10 – Spevnené plochy
SO 20 – Vonkajší vodovod
SO 30 – Vonkajšia kanalizácia
SO 31 – Odvodnenie spevnených plôch
SO 50 – NN rozvody
SO 51 – Vonkajšie osvetlenie
SO 61 – Oznamovacie rozvody - tvárnicová trasa
SO 62 – Bezpečnostný kamerový systém
SO 70 – Tribúna
SO 72.2 – Výstavba verejných WC
SO 73 – Drobná architektúra
SO 80 – Sadové úpravy
Statika – tribúna, verejné WC
Geodetické zameranie
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2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú dokumentáciu prevezme, zaplatí za jej
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie.

Čl. 4.

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1

Dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dojednanej ceny v šiestich vyhotoveniach.

3.2

Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte
za osobitnú úhradu.

3.3

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi
objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa,
zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych
orgánov a organizácií.

3.4

Pokiaľ v priebehu spracovania dokumentácie uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a
termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín
plnenia vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.
Čl. 5.

ČAS PLNENIA

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 2
tejto zmluvy v termíne do: 12 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.

4.2

Dodržanie tohoto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve.
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ
v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3

Predmet plnenia podľa bodu 2.1 tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním
a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi.
Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce osobne objednávateľovi s potvrdením
o prevzatí.
Čl. 6.

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

5.1

Dokumentáciu podľa tejto zmluvy spracovateľ vypracuje a dodá podľa podkladov
objednávateľa.

5.2

Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

5.3

Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí včasné
splnenie záväzku zhotoviteľa.
Čl. 7.

6.1

CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán podľa zákona o cenách v zmysle kalkulácie zhotoviteľa:
Cena bez DPH: 26 000,- EUR
DPH 20%:
5 200,- EUR
Cena s DPH: 31 200,- EUR
slovom: tridsaťjedentisícdvesto eur s DPH.

6.2

Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení
dodávky predmetu zmluvy.
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Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
6.3

Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli, že
môže zhotoviteľ vyfakturovať zmluvnú pokutu vo výške : 0,04% z fakturovanej ceny
za každý deň omeškania. Táto zmluvná pokuta vylučuje uplatnenie úroku z omeškania.

6.4

Pre prípad omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela objednávateľovi v stanovenom
termíne podľa článku 5. tejto zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na pokute: 0,04 % z ceny
diela za každý deň omeškania.

6.5.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne
druhej strane z neplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

6.6

V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia,
fakturovať podľa vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia
(odstúpenia) tejto zmluvy, a to podielom z dohodnutej ceny podľa článku 6.
Čl. 8.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že
počas stanovenej doby (záručnej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dokumentácia v čase jej odovzdania
objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní dokumentácie zodpovedá iba vtedy, ak
boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4

Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania dokumentácie
objednávateľovi.

7.5

Pre prípad vady dokumentácie dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu
po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

7.6

Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa, uvedenému
v čl. 1.
Čl. 9.

ZMENA ZÁVÄZKU

8.1

Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretia tejto zmluvy, alebo
vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu
zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia,
dojednaných v tejto zmluve.

8.2

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 3 dní
od odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá
ho podala.
Čl. 10. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

9.1

Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prípadné prenechanie na využitie
tretím osobám, je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
Zhotoviteľ súhlasí s prenechaním predmetu zmluvy prípadnému právnemu nástupcovi
objednávateľa /vlastníkovi nehnuteľnosti/.
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Pokiaľ použije objednávateľ projekt na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez
súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech,
ktorý z tohoto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda,
má právo tiež na úhradu škody.
Na celé dielo sa v plnom rozsahu vzťahujú autorské práva, ktoré zostávajú vo výlučnom
vlastníctve zhotoviteľa.
9.2

Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

9.3

Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.
Lehota pre prijatie návrhu zmluvy sa stanovuje na 5 dní. Do doby uzavretia zmluvy môže jej
návrh zhotoviteľ odvolať.

9.4

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený
zhotoviteľovi. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

9.5

Zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na webovej stránke objednávateľa.

9.6

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán.

9.7

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej
podpísaní obdrží po dve vyhotovenia.

V Strážskom,

V Michalovciach,

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
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