Zmluva o dielo

č.

v

20032012-IC

uzatvorená podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany
1.1

Zhotoviteľ:

PFstatik, s. r. o.
V zastúpení: Ing. Peter Federič, konateľ
IČO: 43911251
Sídlo: Pohraničníkov 43, 851 10 Bratislava
DIČ:2022515022
IČ DPH: SK2022515022

(ďalej

len "zhotovitel"' v príslušnom gramatickom tvare)

1.2 Objednávate!': Mesto Čadca
V zastúpení: Ing. Milan Gura, primátor
Zástupca vo veciach technických: Ing. František Zaťovič
IČO: OO 313 971
Sídlo: Námestie slobody 30, 022 Ol Čadca
DIČ:2020552974

(ďalej

len "objednávate!"' v príslušnom gramatickom tvare)

ll.
Úvodné ustanovenie

2.1 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu
zapísanému v príslušnom registri.

III.
Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, v dojednanom čase podľa čl. V. tejto zmluvy a za dojednanú cenu bližšie špecifikovanú v čl. VI. tejto
zmluvy vykonať pre objednávateľa dielo - projektovú dokumentáciu (ďalej len "PD")
stavby "Most cez Rieku u Rebroša", a to v rozsahu a za podmienok bližšie
špecifikovaných v prílohe č. l tejto zmluvy Opis predmetu obstarávania a v prílohe č. 2
tejto zmluvy Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľo
vi dojednanú cenu za jeho vykonanie podľa čl. VI. tejto zmluvy.

IV.
Vykonanie diela

4.1 Pri vypracovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.
l

sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní prípadných doplňujú
cich údajov a upresnení podkladov. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr
do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú písomnou formou
zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ
zaobstarať vlastnými silami.
4.3 Počas vykonávania diela budú podľa potreby organizované výrobné výbory, na ktorých bude
zo strany zhotoviteľa prezentovaný aktuálny stav rozpracovanosti projektovej dokumentácie
a na ktorých budú riešené prípadné aktuálne problémy a požiadavky alebo pripomienky
objednávateľa. Výrobné výbory sa uskutočnia u objednávateľa, pričom objednávateľ
zároveň zabezpečí miestnosť na rokovanie v dostatočnom časovom predstihu, aby
objednávateľ prizval zhotoviteľa i dotknuté zložky.
4.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela, ak mu objednávateľ, alebo orgány dotknuté
v stavebnom konaní neposkytli potrebnú súčinnosť. O prevzatí a odovzdaní diela spíšu
zmluvné strany preberací a odovzdávací protokol, ktorý následne podpíšu zástupcovia oboch
zmluvných strán. Deň podpisu tohto protokolu sa považuje za deň odovzdania diela
a protokol zároveň bude slúžiť ako podklad k vystaveniu faktúry zhotoviteľa.
Odovzdaním a prevzatím diela potvrdia obidve zmluvné strany jeho vecnú a formálnu
úplnosť, za jeho správnosť podľa ustanovení podľa bodov 7.1 a 7.3 tejto zmluvy v plnom
rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
4.5 V prípade požiadavky objednávateľa na zmenu rozsahu diela sa upraví cena aj termín odovzdania diela, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma
zmluvnými stranami.
4.2

Objednávateľ

v.

Čas a miesto plnenia

5.1

Zhotoviteľ

v čase

sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy
do 15.6.2012 a odovzdá ho objednávateľovi v sídle objednávateľa.

Vl.
Cena a platobné podmienky
6.1 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán nasledovne:
- zhotoviteľ je platiteľom DPH:
-cena bez DPH: .. .......... ...... .............. 6.550,- €
-DPH 20%: ...... ... ................ ...... ....... 1.310,- €
-celková cena s DPH: ......... .............. 7.860,- €, slovom: sedemtisícosemstošesťdesiat
eúr.
· 6.2 Cena podľa bodu 6.1 tejto zmluvy bola pre predmet zmluvy podľa čl. III. tejto
zmluvy dohodnutá ako cena maximálna na základe individuálnej kalkulácie zhotoviteľa a
obsahuje všetky výdavky súvisiace s vykonaním a dodaním diela. Zhotoviteľ má zároveň
v cene zahrnuté všetky štandardné náklady na zhotovenie PD, vrátane nevyhnutných
miestnych zisťovaní, domeraní a sumarizácie východiskových podkladov, prác
architektonického a typologického návrhu, statických prepočtov, návrhov vhodnosti
konštrukcií a zariadení, ich posúdenia a optimálnosti, ostatných projekčných a kresličských
prác a konzultácií s objednávateľom v priebehu rozpracovanosti PD, ako aj obstaranie
a zapracovanie do PD všetkých stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov v stavebnom konaní.
6.3 Zhotoviteľ po dodaní vykonaného diela podľa čl. III. tejto zmluvy objednávateľovi vystaví
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ktorej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi a bude
obsahovať všetky zaužívané podstatné náležitosti pre platobný a zúčtovací styk a jej prílohou
bude fotokópia preberacieho a odovzdávacieho protokolu.
6.4 V prípade omeškania objednávateľa vykonaného diela s finančnou úhradou faktúry za
vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške
0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6.5 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny diela za každý deň
omeškania..
6.6 V prípade zistenia nekompletnosti výkazu výmer v rozpočte voči vyprojektovanému rozsahu
je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť 3% z obstarávacej ceny tých konštrukcií,
materiálov alebo výrobkov, ktoré v diele opomenul. Vyčíslenú sumu je zhotoviteľ povinný
uhradiť na účet objednávateľa do 60 dní odo dňa jej vyčíslenia a doručenia zhotoviteľovi.
6. 7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa v čase rozpracovanosti diela, bude zhotoviteľ fakturovať vykonané práce za účelom
vykonania diela ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy.
faktúru,

VII.
Zmluvná záruka a zodpovednost' za vady

7.1 Za správnosť diela, jeho technickú kvalitu a súlad s všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými predpismi v plnej miere zodpovedá zhotoviteľ.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi nesplnením si záväzkov,
omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa.
7.3 Záručná doba na dielo j e 5 rokov a začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a v súlade s bodom 4.4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa
tejto zmluvy, v súlade s ňou a v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi v čase
vyhotovenia diela a zodpovedá za jeho úplnosť. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, ako i nahradiť škodu,
ktorá bola spôsobená vadným plnením.
7.4 Zhotoviteľ je povinný do piatich dní odo dňa, kedy mu bola doručená reklamácia na dodané
dielo alebo jeho časť, začať s prácami na odstránení vád a následne bude dohodnutý medzi
obidvoma zmluvnými stranami konečný termín ich odstránenia.
Pre prípad omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád na diele po obdržaní oprávnenej reklamácie môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť poplatok z omeškania vo
výške 20,- € za každý deň omeškania.

VIII.
Záverečné

ustanovenia

8.1 Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
8.2 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
8.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné
využitie je podmienené súhlasom zhotoviteľa. Rovnako zhotoviteľ nemôže použiť dielo vo
svoj prospech pre iný účel ako je dojednané v tejto zmluve bez súhlasu objednávateľa.
V prípade realizácie stavby má objednávateľ právo v čase jej užívania zasahovať do
konštrukcií a celkového vzhľadu diela v rozsahu bežnej údržby a zachovania jeho funkčnosti
a užívaniaschopnosti.
8.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie a odbornú spô sobilosť na vykonanie diela a činnos3

tí vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
8.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mesta Čadca
zof.mestocadca.sk.
8.6 Táto zmluva bola vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri
a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8.7 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
8.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. l: Opis predmetu obstarávania so situáciou
-príloha č. 2: Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
V

Čadci dňat1.~~.$.~ .?J?..1.~. .
Za

objednávateľa:

Za

zhotoviteľa:

Pohraničnrkov 43

/

Ing. M~ Gura
priny{for mesta

''-------------10)~..... 851
Ing. Peter Federič
Jl.l['
konatel'

10 Bratislava

ICO: 43 911 251
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