Zmluva o dielo č. 1/2017/ZIGO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákonač. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby
„Statické posudky na budovy Spojenej školy internátnej v Tornali“ (ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
1.1




1.2



OBJEDNÁVATE Ľ:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca: 
IČO:
DIČ:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)
ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotovite ľ“)

Spojená škola internátna
Mierová 49, Tornaľa
samostatná štátna rozpočtová
organizácia
Mgr. Kánová Ildikó, riaditeľka
00 633 577
2021629874
SK92 8180 0000 0070 0010 3335

047/5523103, 5011216
outornalaz@stonline.sk

Ing. Igor Zigo
Janka Jesenského 280, Jesenské
SZČO
33 725 012
10 32 11 77 68
SK1032117768
VÚB Banka
SK58 0200 0000 0020 1350 3757
0903 625 731
zigo.igor7@gmail.com
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Čl. II
Východiskové podklady a údaje
2.1

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa na poskytnutie služby –
vypracovanie statických posudkov na stavby uvedené v bode 2.2 tohto článku.

2.2

Východiskové údaje:
2.2.1 Odborné učilište internátne, Mierová 24/49, 98201 Tornaľa
2.2.2 Školský internát, Poštová 1039/13, Tornaľa
2.2.3 Školská jedáleň, Hurbanova 615/11, Tornaľa
2.2.4 Školské dielne, Mierová 70/143, Tornaľa
(ďalej len „stavby“)
Čl. III
Predmet zmluvy

3.1

3.2

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo, ktoré
je špecifikované v bode 3.2 tejto zmluvy, toto dielo mu odovzdá v zmysle tejto zmluvy s
odbornou starostlivosťou vykoná všetky zmluvne dojednané činnosti.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady
vypracovať riadne a včas dielo – dokumentáciu statického posúdenia objektov Spojenej
školy internátnej v Tornali podľa bodu 2.2 v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a dielo objednávateľovi odovzdať bez technických a právnych chýb.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za jeho vykonanie špecifikovanú v článku VI. tejto zmluvy.
Čl. IV
Obsah a rozsah diela
4.1

Obsah a rozsah diela sa riadi podľa Čl. II a Čl. III tejto zmluvy

4.2

Počty vyhotovení, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny sú
nasledovné:
v 3 exemplároch v tlači a 1 x na CD.
Čl. V
Termíny plnenia

5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi dielo v obsahu a rozsahu
podľa Čl. III a IV tejto zmluvy v termíne:
do 4 týždňov od účinnosti zmluvy.

5.2

Termín plnenia – zhotovenie diela bude splnené riadnym vypracovaním a odovzdaním
dokumentácie objednávateľovi a jej prevzatím v lehote uvedenej v bode 5.1 tohto článku.

5.3

Objednávateľ nie je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo, resp. časť diela v prípade, ak
má vykonané dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu použitiu.
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5.4

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela, ak omeškanie bolo spôsobené v
dôsledku vyššej moci (živelná udalosť, občianske nepokoje a pod.). O dobu trvania
vyššej moci sa predlžujú termíny dohodnuté v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje
dohodnúť so zhotoviteľom primeranú zmenu ustanovení tejto zmluvy vo forme dodatku.

5.5

Dodržanie termínu plnenia je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti oboch zmluvných
strán dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania pri poskytnutí súčinnosti jednej
zmluvnej strany nie je v omeškaní v plnení záväzku druhá zmluvná strana.

5.6

Ak zhotoviteľ dokončí dielo v rozsahu podľa Čl. III. za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve v skoršom termíne a pripraví ho na odovzdanie pred termínom stanoveným v Čl. V,
objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom
termíne.

Čl. VI
Cena diela
6.1 Cena diela:
Cena bez DPH
20% DPH
Cena celkom vrátane DPH
Slovom: Sedemtisícdvestoštyridsaťosem EUR 00/100.

6040,00€
1208,00 €
7248,00 €

Čl. VII
Platobné podmienky
7.1

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu skutočne vypracovaného a odovzdaného diela
zhotoviteľom.

7.2

Zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru za vykonané a dodané dielo v dvoch
rovnopisoch.

7.3

Faktúra musí mať všetky náležitosti podľa § 74 zákonač. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.

7.4

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7.5

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 7.3 tejto zmluvy,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry objednávateľovi.
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Čl. VIII
Vzájomné spolupôsobenie a záväzky zmluvných strán
8.1

Objednávateľ sa zaväzuje, že po čas spracovania projektovej dokumentácie poskytne
zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie.

8.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení diela postupovať s odbornou starostlivosťou, v
súlade so všeobecnými záväznými predpismi, s príslušnými právnymi predpismi, platnými
technickými normami SR, podmienkami tejto zmluvy a v súlade so záujmami a pokynmi
objednávateľa.

8.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas zhotovenia predmetu zmluvy oboznámiť objednávateľa s
technickými predpokladmi, ktoré podmieňujú úplné splnenie podmienok zmluvy.
Čl. IX
Záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1

Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť vypracovanej
dokumentácie podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zodpovedá za to, že dielo bude
zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, riadne a včas a že po čas záručnej lehoty bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu
alebo schopnosť jeho využitia.

9.2

Záručná doba diela je 2 roky. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela.
Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho zástupcu zhotoviteľa.

9.3

V prípade ak má dielo vady, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť
bezplatne odstrániť vady a taktiež zaplatiť objednávateľovi prípadné náklady vzniknuté v
dôsledku tejto vady.

9.4

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 9.3 tohto článku do
15 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa.
Čl. X
Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností a náhrada škody budú
riešené v zmysle ustanovení § 365 – 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.
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Čl. XI
Zmena záväzku a odstúpenie od zmluvy
11.1 Zhotoviteľ sa zväzuje, že prijme zmenu záväzku, keď po uzatvorení zmluvy
objednávateľ bude klásť na zhotoviteľa nové požiadavky.
11.2 Zmeny podľa odseku 11.1 môžu byť vykonané iba po ich odsúhlasení a potvrdení
obidvoma zmluvnými stranami vo forme dodatku k tejto zmluve.
11.3 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením diela podľa tejto zmluvy je
objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy o dielo a zabezpečiť dokončenie diela
sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu
takto vzniknutej škody a je oprávnený započítať túto čiastku voči pohľadávke zhotoviteľa.
11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej
zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
11.5 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je chybné plnenie diela, na ktoré bol
písomne upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil. Porušenie zmluvy
podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
Čl. XII
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na sankciách za porušenie zmluvných povinností nasledovne:
12.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela (oproti záväzku uvedenom v Čl. V
tejto zmluvy), je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny diela alebo z omeškanej časti diela bez DPH za každý deň omeškania.
12.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením chýb diela oproti lehote uvedenej v zápise
o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 40 eur (slovom: štyridsať eur) za každý deň omeškania až do dňa,
odstránenia týchto chýb a nedorobkov.
12.3 V prípade ak má dielo chyby, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť
bezplatne odstrániť chyby.
12.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi pokutu vo výške 40 eur bez DPH za každý deň omeškania.
12.5 V prípade uplatňovania sankcií oprávnená strana vyhotoví osobitnú faktúru, v ktorej
uvedie presný dôvod vystavenia faktúry s odvolaním sa na príslušné ustanovenie zmluvy.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia druhej zmluvnej strane.
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Čl. XIII
Ostatné ustanovenia
13.1 Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po
použití najneskôr v deň odovzdania diela vráti objednávateľovi.
13.2 Zhotovené dielo alebo jeho časť sa stáva vlastníctvom objednávateľa dňom zaplatenia
ceny podľa ustanovení tejto zmluvy.
13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že technické a odborné informácie, s ktorými počas plnenia
predmetu zmluvy prídu do styku, a o ktorých zmluvné strany vyhlásia, že sú predmetom
obchodného tajomstva, nebudú zmluvnými stranami poskytnuté tretej osobe.

Čl. XIV
Záverečné ustanovenia
14.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených vzostupne
očíslovaných písomných dodatkov k zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
14.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote
do 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom
viazaná strana, ktorá ho podala.
14.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podporné
ustanovenia zákonač. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
14.4 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú osobu.
14.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a CRZ.
14.6 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení
jeden dostane zhotoviteľ a jeden objednávateľ.
14.7 Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že súhlasia s celým obsahom zmluvy, budú
dodržiavať všetky ustanovenia po čas jej platnosti, že túto zmluvu pred podpísaním riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli a že ju uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z
donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu.
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Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v Tornali 10.04.2017

v Košiciach 10. 04.2017

............................................................
Mgr. Kánová Ildikó
riaditeľka

signed

.............................................
pečiatka

............................................................
Ing. Zigo Igor

signed

.............................................
pečiatka

10.04.2017
Zmluva zverejnená dňa: ................................
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