
ZMLUVA O DIELO

číslo zm luvy objed návatel'a : .,r/:?.:.1..

t. zlvlluvtttÉ sTRANy

1.1 oBJEDNÁvRrer: obec Kunova Teplica

Sídlo: Kunova Teplica č,I27, O49 32 Štítnit<

tčo: 00328448

otČ: 2020961,426

Zastúpený: Eva Gyenesová, starostka obce

Telefón/Mobil: +42]. 905 785 28L

E-mail: obee.@

1.2 ZHOTOVITEť: Enviroline s.r.o., Košice

Sídlo: Svátoplukova 37

Právna firma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

tčo: 31713645

otč 2020483883

lč opH sK2020483883

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Košice l., v oddiele Sro, vo vložke Č.6709/V

Konatel': lng. Ladislav Hnidiak

Telefón/Mobil: 09Lt 447 79t
-' E-mail: enviroline@enviroline.sk

ll. PREDMET PLNENlA

2.7 Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu

,,Rekonštrukcla ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica" v rozsahu projektovej

dokumentácie pre ohlásenie na úrovni pre stavebné povolenie vrátane náležitého
geodetického zamera nia pred metnóho a reálu ČOV,

2.2 Projektová dokumentácia dodaná v nasledovnom rozsahu:
- Sprievodná správa
- súhrnná technická
- Prehl'adná situácia
- Situácia v katastrálnej mape
- Dokumentáciu stavebných objektov
- Dokumentácia prevádzkových súborov
- Nákladová časť

a v dodaní: 6x v tlačenej podobe a ].x v elektronickej forme



3.1

3.2

4.t

4.2

4.3

lll. PRÁVNY PREDPls PRE UZAVRET|E zMLUVY

Táto zmluva je uzatvorená podl'a § 536-565 a nasledujúcich častíObchodného zákonníka Č,

513l1991, Zb. v znení neskorších predpisov.

Táto zmluva sa spravuje a vykladá podl'a zákonov Slovenskej republiky. Akékoťvek spory alebo

nezhody prijej interpretácií alebo realizácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou

zmluvných strán.

lV. oDsTÚPENlE oD ZMLUVY A ÚHRADA sÚVtslAclcH NÁKLADoV

Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.

objednávatel'móže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo Obchodný

zá kon n ík.

objednávatel' móže od zmluvy odstúpiť aj bez určenia dostatoČnej primeranej lehoty, ak ide

o podstatné porušenie zmluvy, alebo z dóvodov osobitného zretel'a ako je vyhlásenie

konkurzu na majetok zhotovitel'a, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok

majetku alebo vstup do likvidácie zhotovitel'a.

V prípade, že dójde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dóvodov na strane
objednávatel'a, vzniká zhotovitelovi nárok fakturovať práce objednávateťovi v rozsahu
skutočne vykonaných prác ku dňu zrušenia (odstúpenia) tejto zmluvy a to podielom z

dohodnutej ceny podl'a čl, 8.1 tejto zmluvy.

V. TERMÍN PREDMETU PLNENlA

Termín dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podl'a č1.2.2: do 7 dníodo
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Vl. MtEsTo A sPosoB PR.EVZATIA sLlŽBY

Predmet zmluvy je splnený odovzdaním v 6-tich vyhotoveniach v tlaČenej pOdobe a 1x

v e lektron ickej form e pred metnej doku mentácie objed návate lovi.

Vtl. oDMlETNUTlE DoDÁVKY

objednávatel'móže dodanú dokumentáciu odmietnuť najneskór do 7 dníod dodania, pokial'

nespíňa požiadavky uvedené v zmluve a požiadavky na rozsah predmetnej dokumentácie
podl'a Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inŽinierskych

činnosti- vydala - UNlKA Bratislava 202]-,

Vlll. CENA PREDMETU PLNENlA

Cena za vypracovanie dokumentácií podl'a č1.2.t v rozsahu č1.2.2 tejto zmluvy je stanovená

v zmysle § 3 zákona NR SR č.1,8lL996 Z.z. o cenách a neskorších predpisov a v súlade s
ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania..

4.4

5.1

6.1

7.L

8.1



Cena bez DPH: ].3.900 eur
Výška DPH -2O%: 2.780 eur
Cena spolu (vrátane DPH): 16.680 eur

slovom : šestnásťtisícšesťstoosemdesiat eu r

lx. MoŽNosŤ n ÚpnRvn crruY

g.2 Zmena ceny predmetu zmluvy sa móže meniť iba z dóvodu rozŠÍrenia alebo zmeny Predmetu
diela na základe požiadavky objednávatel'a.

x. PLAToBN É poorvllerurY

1o.1 Cenu podťa čl. Vlll. tejto zmluvy uhradí objednávateí na základe faktúry, ktorú zhotovitel'

vystaví a odošle objednávatel'ovi,

to.z Zhotoviteí bude predmet plnenia fakturovať po odovzdaní predmetu zmluvy podÍa Čl. 2.1

v rozsahu č1.2.2 tejto zmluvy.

1o.3 Faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu t.j. bude obsahovať nasledovné Údaje:

- označenie povinnej a oprávnenej osoby (objednávatel,a a zhotoviteía)
- adresu, tČo a tČ oprt
- číslo faktúry
- číslo zmluvy o dielo
- deň odoslania, deň splatnosti a deň zdanitel'ného plnenia

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba vykonaná
_ fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú čiastku

- pečiatku a podpis oprávnenej osoby

L0.4 Faktúra bude mať splatnosť 30 dní,

xt. zÁRUKY

11.1 Záručná doba na dodanú dokumentáciu je24 mesiacov.

LI.2 Zhotovitel'zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a podmienok zmluvY.

11.3 Zhotovitel' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Zavázuje sa, že kvalita vykonaného vecného plnenia predmetu zmluvy bude zodpovedať
platným zákonom, vyhláškam, všeobecným platným predpisom, technickým a odborným

normám.

xll. PRAVNE VZŤAHY A DoSLEDKY NEPLNENlA ZMLUVY

Lz.t objednávatel'sa zavázuje, že prípadnú reklamáciu vady dokumentácie uplatní bezodkladne
po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotovitel'a podl'a Čl. ltejto
zmluvy.

t2.2 Zhotovitel' sa zavázuje odstrániť prípadné vady bezodkladne, najneskÓr do 15 dní od

u platne n ia oprávne nej rekla má cie objed návatel'a.



tz.3 V prípade neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteía alebo zo strany objednávateÍa móŽe druhá

strana uplatniť zmluvné pokuty resp. náhradu škód podťa čl, Xlll tejto zmluvy,

x!!l. ZMLUVNÉ PoKUTY A NÁHRADA Šxooy

13.1 Ak zhotovitel' nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. 2,2 v termíne podl'a Čl, 5.]. móŽe

objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny podl'a čl. 8.1 tejto zmluvy za

každý deň omeškania.

73.2 Ak zhotovitel' neodstráni vadu v dohodnutom termíne podl'a čl, 1,2.2, ktorú uplatnil
objednávatel' vrámci reklamácie po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného
zástupcu zhotovitel'a, móže objednávatel'uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,0I%

z dohodnutej ceny podťa čl. 8.1, tejto zmluvy za každý deň omeškania.

13.3 Ak objednávatel'sa omešká so zaplatením faktúry alebo jej časti, móže si zhotoviteť uplatniť

úrok z omeškania vo výške 0,0t% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

x|V. RlEŠENlE sPoRoV

t4.t Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruŠenia
závázku, ak nedójde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby
ktorákolvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

xV. osTATN É usrRruoverulR

15,1 Objednávatel' je oprávnený použiť dielo, predmet zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce z

tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmá prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je

podmienené výslovným súhlasom zhotovitel'a.

xvl. ZÁVEREčttt É usrnruoVEN lA

16.1 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateía.

L6.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmIuvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

16.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavázujú vyjadriť písomne, v lehote 7

dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po túto dobu je týmto návrhom viazaná
strana, ktorá ho podala.

L6.4 Zhotovitel' sa zavázuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými
prácami/službami/tovarmi kedykolvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmá:

o Ministerstvo vnútra slovenskej republiky a ním poverené osoby;

o Ministerstvo financiíslovenskej republiky a ním poverené osoby;

. Úrad vládneho auditu;

o protimonopolný úrad slovenskej republiky;

o kontrolné orgány Európskej únie;

. výbor pre vnútorný audit a vládny audiu

o Najvyšší kontrolný úrad slovenskej republiky;

. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.

L6.4 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktonich jednu si ponechá objednávateť
a jednu zhotoviteí.


