Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
na zhotovenie svetelnotechnickej štúdie
Čl. 1.
1.1. ZHOTOVITEĽ
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na jednanie:
Tel.:
e-mail:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ZMLUVNÉ STRANY

Ing. Ján Bilka - PEZ
Železničná č. 19, 926 01 Sereď
22798315
SK 1027538677
Ing. Ján Bilka
Ing. Ján Bilka
0905923270
bilka.pez@stonline.sk
Unicredit bank
1194433000/1111

1.2. OBJEDNÁVATEĽ:
Obec Pochabany
Adresa:
Obecný úrad Pochabany, 956 38 Pochabany č. 24
Právna forma:
obec, samospráva
štatutárny zástupca:
Mária Štrbáková, starostka obce
Osoba oprávnená na jednanie v technických veciach: Ing. Jozef Januška, zástuca starostky
Tel.:
e-mail:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:

038/7695259
obecpochabany@gmail.com
Prima Banka Slovensko a.s.
015 184 9001/5600
00800031
2021054508

Čl. 2.
2.1

2.2

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa, a objednávateľovi odovzdá svetelnotechnickú štúdiu (ďalej len SVT štúdia) obnovy
verejného osvetlenia v obci Pochabany pre účely výzvy KaHR 22-VS1501.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú SVT štúdiu prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a
poskytne spracovateľovi dojednané spolupôsobenie.

Čl. 3. ROZSAH A OBSAH SVT ŠTÚDIE
SVT štúdiou je:
3.1.1.Analýza stavu verejného osvetlenia v rozsahu spravovanej sústavy VO obcou.
3.1.2. SVT štúdia bude slúžiť k:
o vykonaniu stavebných, zemných, rekonštrukčných a modernizačných prác.
o tvorbe vyššieho databázového systému správy a vedenia majetku VO.
o inteligentnému riadeniu, plánovaniu, správe a údržbe sústavy VO s vizualizáciou.

Čl. 4.
4.1
4.2

PREDMET ZMLUVY

SPÔSOB VYPRACOVANIA SVT ŠTÚDIE

SVT štúdia bude vypracovaná a dodaná v rámci dojednanej ceny maximálne v dvoch vyhotoveniach. Na
požiadanie objednávateľa spracovateľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.
Pri vypracovaní SVT štúdie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, odovzdanými ku dňu
uzavretia tejto zmluvy.
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4.3

Pokiaľ v priebehu spracovania SVT štúdie vzájomne uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín
plnenia, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia vo väzbe na
zmenu predmetu plnenia.

Čl. 5. ČAS PLNENIA

5.1
5.2

5.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v
termínoch do: 20.7.2015.
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v
tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní
so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním SVT štúdie
objednávateľovi. Odovzdaním SVT štúdie sa rozumie odovzdanie pošte na prepravu, prípadne, ak sa na
tom strany dohodli osobné odovzdanie SVT štúdie objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

Čl. 6.
6.1

6.2

6.3
6.4

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

SVT štúdiu podľa tejto zmluvy spracovateľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov objednávateľa:
- Podklady podľa predloženej cenovej ponuky č. 84/2015, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
A to: technickú mapu obce, v digitálnej podobe alebo katastrálnu mapu obce v tlačenej podobe v mierke
1:1000 alebo 1:2880.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania SVT štúdie poskytne zhotoviteľovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú
strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými
silami.
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych nedostatkov.
Objednávateľ môže pri nedodržaní termínu odovzdania diela odstúpiť od zmluvy.

Čl. 7.

CENA SVT ŠTÚDIE, PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.
7.2. Základ pre výpočet ceny tvorí náklad stanovený objednávateľom v zmysle bodu 6.1 tejto zmluvy. Cena je
stanovená podľa odhadovaného počtu svetelných bodov, ktoré bude SVT štúdia navrhovať a riešiť.
Odhadovaný počet sv. bodov je 76 ks. Podľa odhadovaného počtu svetelných bodov bola určená
jednotková cena projekčných prác, ktorá je záväzná a to 4,50 € bez DPH na jeden svetelný bod.
7.1

Odhad. počet sv.
bodov
SVT štúdia obce

Cena SVT štúdie /sv.
bod

76

4,50 Eur

Suma bez DPH:
342,00 Eur

Suma s DPH:
410,40 Eur

Cenová kalkulácia CPL299/2015 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
V cene podľa bodu 7.1 sú zahrnuté max. dve vyhotovenia SVT štúdie + 1 CD (dátový nosič). Prípadné
ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať osobitne za osobitnú úhradu.
7.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
7.5.1 Pri odovzdaní predmetu diela bude vystavená faktúra v celkovej výške ceny predmetu tejto zmluvy so
splatnosťou 14 dní.
7.5.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude
zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške 70%
z dojednanej ceny.
7.6 Rozhodnutie o schválení NFP (nenávratného finančného príspevku) nemá vplyv na povinnosť
objednávateľa uhradiť sumu za predmet plnenia v zmluve stanovenej lehote a výške.
7.3
7.4
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Čl. 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má SVT štúdia v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdaní SVT štúdie zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a
zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil
objednávateľa a ten na ich použití trval.
Záručná doba je dvojročná a začína plynúť odo dňa odovzdania SVT štúdie objednávateľovi.
Pre prípad vady SVT štúdie dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ
sa zaväzuje prípadné vady SVT štúdie odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej
reklamácie objednávateľom.
Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po
zistení vady, v písomnej forme do rúk zhotoviteľa uvedenému v čl. 1 ako oprávnenému vo veciach
technických.

Čl. 9.

ZMENA ZÁVÄZKU

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy
zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky
objednávateľa.
9.2 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že povinná organizácia uhradí oprávnenej organizácii náklady v
preukázanej výške, na vykonané práce, ktoré vznikli:
9.2.1.Zhotoviteľovi tým, že začal pracovať na základe objednávky v nevyhnutne potrebnom rozsahu na
príprave plnenia podľa objednávky, a k uzavretiu zmluvy nedošlo z dôvodov na strane objednávateľa.
9.3. Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade nedodržania termínu času plnenia podľa článku 5 tejto zmluvy je
objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi jednorázovo 0,1 % ceny diela dohodnutého podľa článku 7
tejto zmluvy za každý deň omeškania.
9.1

Čl. 10.

VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

10.1 Východiskové podklady zhotoviťeľ podľa záväzku po odovzdaní zlikviduje. Spracovaná SVT štúdia zostane
v archíve zhotoviteľa.
10.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných
strán.
10.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní obdrží po dve
vyhotovenia.

V Pochabanoch

V Seredi

Dňa: 01.07.2015

Dňa: 01.07.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...................................................
Obec Pochabany
Mária Štrbáková, starostka

......................................................
Ing. Ján Bilka - PEZ
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