Zmluva o dielo
Na zhotovenie projektovej dokumentácie

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Domov seniorov Archa
Rozvodná 25, 831 01 Bratislava
PhDr. Mgr. Oľga Jarošová, PhD.
30 779 278
2020809725
ČSOB a. s
SK 51 7500 0000 0000 2583 0713

a
1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

moravčík-schroner s.r.o
Pražská 2, 949 11 ,Nitra
Ing.Miroslav Schroner
47 185 422
20 23790659
ČSOB a. s
SK 91 7500 0000 0040 1808 3922

1.3 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zadávaním zákazky s nízkou hodnotou
na obstaranie diela s názvom " Vyhotovenie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného
projektu pre komplexnú rekonštrukciu jestvujúcej kuchyne o rozlohe 166,29 m2 v objekte
Domova seniorov Archa na Rozvodnej ul.č.25 v Bratislave"

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať pre objednávateľa riadne
a včas dielo, a to vypracovať projektovú dokumentáciu vrátane dokladovej časti, rozpočtovej časti
a výkazu výmer pre realizáciu stavby „Komplexná rekonštrukcia jestvujúcej kuchyne o rozlohe 166,29
m2 v objekte DS Archa na Rozvodnej ul.č.25 v Bratislave“ a to v listinnej aj v elektronickej podobe.

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 Projektant sa zaväzuje pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické
normy.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne
potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov,
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v lehote do
piatich pracovných dní od požiadania zhotoviteľa o súčinnosť podľa tohto bodu.
3.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady v termíne dohodnutom v Zmluve.
3.4 Zhotoviteľ je povinný poskytovať vysvetlenia potrebné pre plynulosť neskoršej realizácie
stavby.
3.5 Zhotoviteľ je povinný posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby, alebo objednávateľa na zmeny
a odchýlky od Projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
3.6 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie
dohodnutú cenu.

Článok 4
Odmena zhotoviteľa
4.1 Odmena projektanta za vyhotovenie diela a spoluprácu pri neskoršej výstavbe je 14 400,00 ,EUR s DPH.
Článok 5
Termín a spȏsob plnenia
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie diela poverenému
pracovníkovi objednávateľa na adrese sídla objednávateľa. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu
zmluvné strany preberací protokol v dvoch origináloch, po jednom origináli dostane každá zmluvná
strana.
5.2 Projektovú dokumentáciu spolu s rozpočtom a výkazom výmer zhotoviteľ vypracuje v štyroch
vyhotoveniach v listinnej podobe a v elektronickej podobe na štyroch samostatných CD alebo DVD
nosičoch. Výkresovú časť predloží zhotoviteľ v dwg súbore ,výkresovú a textovú časť projektovej
dokumentácie predloží vo formáte pdf, rozpočet vo formáte Excel-zavzorcovaný, výkaz výmer vo
formáte Excel-zaheslovaný tak, aby sa dala upravovať jednotková cena bez DPH. Zhotoviteľ
zároveň poskytne objednávateľovi všetky heslá

Článok 6
Platobné podmienky
6.1 Cena za predmet zákazky bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v lehote do
30 dní odo dňa dodania predmetu zákazky. Faktúra bude splatná v lehote do 30 dní odo dňa jej
vystavenia.
Článok 7
Zodpovednosť za vady diela
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa platných predpisov pre túto činnosť,
platných technických predpisov a noriem v čase vykonania diela.
7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné vady diela platia ustanovenia § 560 a § 565
Obchodného zákonníka.
7.3 Ak objednávateľ zistí po prevzatí diela vady, je povinný oznámiť vady diela bez zbytočného
odkladu zhotoviteľovi, ale najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia.
7.4 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení reklamácie vady diela, predložiť
objednávateľovi písomný návrh na odstránenie tejto vady a v prípade, že objednávateľ s týmto
návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu diela odstrániť do desiatich (10)
pracovných dní od uplatnenia reklamácie.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných dodatkov
k tejto Zmluve, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán a ktoré sa následne stanú
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
8.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
8.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu riadne porozumeli a že túto
Zmluvu uzatvárajú na základe ich skutočnej a slobodnej vôli, že nebola uzatvorená v tiesni, pod
nátlakom, ani za zvlášť jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpisujú.

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

V Bratislave dňa ....................................

V Bratislave dňa ....................................

