zmluva o dielo

uzavretá podfa § 536 a nasl. zákona é. 5I3l9I Zb.
/obchodného zákonníka/

I.

1. Objednávatelo:

Názov:
Sídlo:
IÖo:
DIÖ:

zastúpeny:

2. Zhotovite|'z

Názov:
Sídlo:
IÖo:
DIÖ:

Zmluvné strany
Obec Moöa
Moöa 168,946 37 Moöa
00 306 576
20 21 046 698
Ing. Pál Banai Tóth, PhD. - starosta obce
(d'alej len ako ,,Objednávatel')

VHPROJEKTY,

s.r.o.

NCK, Námestie Kossutha 30871115,945

01 Komárno
50 I20 204
2120 I94186
zapisany: Obchodny register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vl. ö.: 40068/IrI
zastúpen}: Ing. Ján Simon - konatef spoloönosti
(d'alej len ako,,Zhotovitel')

I.

Predmet zmluvy

1.

Zhotovitel' sazavázuje dodat'pre objednávatela, vykoná azriaditento predmet plnenia
Vykonanie stavebného dozoru poöas realizácie stavby:
Zbern! dvor Moöa

2.

Predmetom zmluvy je vykonanie öinnosti stavebného dozoru, ktorá zahíítatieto pracovné
úkony:

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

:

zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebnym povolením,
zmluvami na realizáciu stavby a d'al§ími podmienkam i na realizáciu stavby,
odovzdanie staveniska zhotovitel]ovi stavby,
kontrola vÖasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie v ilom termín zaéatia
vystavby,

sledovanie dodríania podmienok stavebného povolenia a opatrenia §tátneho
stavebného dozoru poöas realizácie stavby,
sledovanie a kontrola kvality vykonanych prác a technológie realizovanychprác,
kontrolovanie po vecnej stránke mnoZstvá realizovanych prác azaznamenávanie
zistenych mnoZstiev,
kontrola vedenia stavebného denníka,
Spolupráca s orgánmi §tátneho dohl'adu a ostatnych orgánov §tátnej správy,
zabezpeÖenie doplriovanie projektovej dokumentácie, podfa ktorej sa stavba rcalizuje,
odsúhlasovanie spolu s objednávatefom stavby doplnky azmeny v projektovej
dokumentácii,
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o
o
.
.
o
o
o
o
o
.
o
o
o

bezodkladné informovanie objednávatel'a o v§etk;ich závainych skutoönostiach na
stavbe,

kontrolovanie tych öastí diela, ktoré budú pri d'al§ích prácach za\<ryté alebo sa stanú
neprístupné,
spolupracovanie s projektantom a so zhotovitel'om na prípadnom odstránení
nedostatkov projektu,
upozorüovanie zhotovitefa zápisom na v§etky okolností, ktoré mözu spösobit' zniienie
kvality stavby pokiaf sú mu známe,
príprava podkladov pre závereöné hodnotenie stavby,
kontrola dokladov pre odovzdanie aprevzatie stavby,
zabezpeöenie úöasti projektanta a budúceho uZívatel'a pri preberacom konaní stavby,
v prípade neprevzatia stavby alebo jej éasti, zabezpeöenie zápisu neprevzatia stavby,
v ktorom v§etci úöastníci uvedú dövody neprevzatia stavby, náhradnli termín
odovzdania a preberania, sankcie a pod.,
kontrola odstráneniavád a nedorobkov v dohodnutych termínoch,
vyhodnotenie skú§ok vykonávan;lich poöas vystavby a pred kolaudáciou,
navrhnutie stavebného úradu prostredníctvom objednávatel'a termín zaéatia
kolaudaöného konania a zúöastnenie sa na kolaudaönom konaní,
zabezpeöenie splnenia podmienok kolaudaöného rozhodnutia,
kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

il.

Spösob splnenia predmetu zmluvy

1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteí zavázuie

dodrZiavat' v§eobecne závázné
predpisy, technické nolmy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit' podkladmi
objednávatela, odovzdanymi ku dilu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateta,
zápismi a dohodami zmluvnych strán na §tatutárnej úrovni.

2.

Pokial' v priebehu spracovania predmetu zmluvy vzniknú zo strany objednávatel'a
poíiadavky azmeny, ktoré budú mat'vplyv na cenu atermín plnenia, zavázqe sa
objednávatel' upravit' dodatkom k tejto zmluve cenu a tetmín plnenia vo vázbe na
zmenu predmetu plnenia.

uI.

Öas plnenia

1.

Zhotoviteí stavby zav'ázuje vykonat' öinnost' stavebného dozoru do odstránenia vád a

nedorobkov, najneskör do

2.

3

1.04.201 8.

DodrZanie tohto termínu je závislé od riadneho
objednávatela dojednaného v tejto zmluve.

IV.

a

vöasného spolupösobenia

Spolupösobenie a podklady objednávatel'a

3

1.

Objednávatef odovzdá zhotovitel'ovi kópiu zmluvy so zhotovitelom, projektovú
dokumentáciu, stavebné povolenie a schválen;ii öasoqf harmonogram realizácie
stavby.

2.

V rámci svojho spolupösobenia sa objednávatel zavázuje, üe v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na yyzvanie, poskytne zhotovitefovi spoluprácu pri obstarávaní d'al§ích
podkladov k zmluvnej práci, doplf,ujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupösobenie poskytne
objednávatef zhotoviteíovi do 7 dní od jeho vyúiadania. Osobitnú lehotu dojednajú
zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednat' o spolupösobenie, ktoré nemöZe
objednávatel zaobstarat'vlastnymi silami. Strany sa möZu dohodnút'na tom, Ze takéto
práce alebo öinnosti zabezpeöí zhotovitel'za osobitnú náhradu.

V.

Cena diela a platobné podmienky
1.

cenaza vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu öl.
Zm luv
h strán nasledovne:
Popis plnenia
Honorár
t€l
4940
4940

Vykonanie stavebného dozoru

Celkom

Zhotovitel] nie je platitel'om DPH.
2.

I.1

je stanovená dohodou

DPH

Celkom

t€l

t€l
4940
4940

0

0

zmluvné strany sa dohodli, ze predmet zmluvy bude fakturovany v dvoch
splátkach. Prvá faktúra bude vystavená do 3L07,2017.Druháfaktúra bude
vystavená po prevzati stavby objednávatel]om od zhotovitel'a.
Faktúry budú vystavené so splatnost'ou 30 dní.

4.

Pre prípad ome§kania objednávatefa s úhradou faktúry, möLe zhotovitel' poaadovat
penále vo vy§ke 0,05 Yo zakaidy deü ome§kania.

VI.
Zodpovednost'za vady
1.

Zhotovitet zodpovedá za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podl'a
ustanoveniami tej to zmluvy

Vil.

zmena závázku
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1.

Objednávatel' sa zavázuje, Ze pristúpi na zmenu závázku vprípade, kedy sa po
uzavretí zmluvy zmenia qfchodiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto
zmluvy, alebo uplatní nové poZiadavky na zhotovitel'a. Objednávatel je povinny
PristúPit' na zmenu zmluvy vtedy, ak döjde k ome§kaniu so splnením jehó
povinností spolupösobenia dohodnutého v tejto zmluve.

vilI.

závereóné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnost' a úöinnost' dilom
stranami.

2.
J.

4.
5.
6.
7.

v

jej

podpisu obidvomi zmluvnymi

Zhotovitef si vyhradzuje právo vykonat' öinnost', ktorá je predmetom tejto zmluvy tret'ou
osobou priöom zaruóí kvalitu a odbornost'vykonanej öinnosti.
7meny a dodatky k tejto zmluve je mozné vykonat' len formou písomn;lich öíslovanych
dodatkov k tejto zmluve, podpísanych §tatutárnymi zástupcami obóch zmiuvn;fch strán.
Práva a povinnosti objednávatela a zhotovitefa, pokial' nie sú stanovené zmluvou, riadia
sa Obchodnym zékonníkoma predpismi s ním súvisiacimi, v platnom zneni.
Táto zmluva pozostáva zo §tyroch strán, bola spísaná v §tyroch vyhotoveni ach, zktor;fch

kaZdy z úöastníkov dostane po dvoch vyhotoveniach.
Zmluva bola ÚÖastníkmi preöítaná ana znak súhlasu, slobodne aváúne prejavenej völe
vlastnoruöne podpísaná.
Zhotovitef je povinny strpiet' vykon kontroly a poskytnút' súöinnost'pri v/kone kontroly
orgánu oprávnenému vykonávat' kontrolu podl'a § 6 a § 10 zákona 52812008 o po*oói
aPodPore Poskytovanej z fondov Európskeho spoloöenstva v zneni neskor§ích prédpirov
a Podl'a Ölánku 59 a následného nariadenia Rady ES 108312006 respe. zubjeitom
aosobám poverenym oprávnen;limi orgánmi podfa § 6 a § 10 zákona SZá1ZOO} ápodl'a
ölánku 59 a nasl. Nariadení rady es 108312006 na vykon kontroly.

komárne df,a:

V Moöi

dfia:

VHpnoJEKTY s.r.o.
_

ruÁxuptv ÉCE NTRuM rbn,tÁnrvo
Námestie Kossutha 3087/1t5
töo:

,o rr'Jjooi §?8]iTi. 194

Zhotoviteí: Ing. Ján Simon

VHPROJEKTY,

s.r.o.

186

íjednávatel': Ing. Pál Banal

Obec

M

