Zmluva o dielo na spracovanie ZaD č.1 1)PN-O Jovsa

ZMLUVA O DIELO č. 201702_26
uzatvorená podľa ustanovení 5536 až §565 o zmluve o dielo
obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znenĺ neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
čl.1 ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
OBEC JOVSA
Sídlo:
Obecný úrad č. 73, 072 32 Jovsa
IČO:
00325279
DlČ:
2020738874
Zastúpený:
Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce
Bankové spojenie:
Prima Banka pob. Michalovce
Číslo účtu /IBAN:
SK66 5600 0000 0042 4721 5001
(dalej len ,,objednávateľ )
Zhotovitel:

BOSKOV s.r.o.

Sídlo:
Myslina 15, 066 01 Humenné
IČO:
46461701
DlČ:
2023399279
Koná prostredníctvom: lng. Vladimír Boško, konateľ
lng. arch. Marianna Bäšková, konateľ
Osoba zodpovedná
za pinenie zmluvy:
lng. arch. Marianna Bošková
lng. Viadimír Boško
Zapísaný:
v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 25320/P
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
SK19 1100 0000 0029 2286 7988
Telefán:
+421(0) 905 815 064
E-mail:
boskov.marianna@gmail.com
(ďalej len ,,zhotoviteľ )

.

čl.2 PREDMET PLNENIA ZMLUVY
1.

2.

3.

4.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto
zmluve vypracovať a objednávateľovi odovzdať územnoplánovaciu dokumentéciu - Územný plán
obce Jovsa - zmeny a dopinky č. 1 (ďalej len ,,dielo).
Dielo musí byť vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, s vyhláškou č.55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa podkladov
objednávateľa, za podmienok dohodnutých touto zmluvou, v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov, platných STN a zároveň sa zaväzuje ukončené dielo odovzdať v dohodnutom termíne
objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú
cenu.
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čl.3 DIELO
Dielo bude zhotoviteľom vykonané a objednávateľovi odovzdané v nasledovných etapách a
vyhotoven iach:
Vypracovanie návrhu Územného plánu obce Jovsa - Zmeny a dopinky č. 1 v 2 tlačených vyhotoveniach
vo forme priesvitiek a 2x sútlač, 2x dokumentácia záberu Pp a LP, 1xCD ROM (jpg, PDF).
2. Zhotoviteľ spiní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym ukončením v dohodnutom termíne a jeho
protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať. O prevzatĺ diela
alebo prác spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela alebo prác, ktorý bude
podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo v
prípade zistených vád a nedorobkov, a to až do doby ich odstránenia.

1.

čl.4 CENA ZA DIELO
1.
2.

3.

Objednávatel sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo bez vád a nedorobkov
dohodnutú cenu.
Cena za zhotovenie diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej ponuky
zhotoviteľa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996
Z. z. o cenách v celkovej výške 1.800,-EUR (slovom jedentisícosemsto eur). Zhotoviteľ nie je
platiteľom DPH.
Cena za spracovanie diela uvedená v ods. 2 tohto článk&i je cena konečná, pokrýva celý zmluvný
záväzok a všetky náležitosti a veci vymedzené touto zmluvou nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie diela a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným dielom. V cene
sú zahrnuté všetky výdavky zhotoviteľa na vypracovanie diela v súlade s príslušnou legislatívou
vrátane cestovných nákladov, spojených s riadnym vypracovaním diela. V cene je zahrnutý počet
vyhotovení diela v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy. Cena za sady podľa požiadaviek objednávateľa
nad dohodnutý počet bude určená na základe skutočných nákladov za kopírovacie služby.
čl.5 PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

2.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry vystavenej
zhotoviteľom po vykonaní diela a jeho odovzdaní objednávateľovi v súlade s podmienkamitejto
zm l uvy.
Cenu za spracovanie ZaD č.1 ÚPN-O uhradí objednávateľ v lehote splatnosti 30 dní od doručenia
faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom ukončení diela ako
celku a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Protokol o odovzdaní a
prevzatí diela podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť
faktúry.
Faktúra vystavená zhotovitelom musĺ mať všetky náležitosti dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musĺ byť v súlade s podmienkami tejto
zmluvy. V prípade, že faktúra príslušné náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený
takto vystavenú faktúru zhotoviteľovi do 5 pracovných dní vrátiť, pričom nová lehota splatnosti
faktúr začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
čl.6 ČAS PLNENIA ZÁVÄZKOV

Plnenie zmluvy je stanovené:
a) Spracovanie návrhu ZaD č.1:

T: do 06/2018.
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čl.7 ZMLUVNÉ POKUTY
1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela v termínoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) až c) tejto zmluvy,
aiebo v dohodnutom termíne neodstráni reklamované vady zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške O,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany úrok z omeškania vo
výške 0.05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
3. Lehoty podľa čl. 6 neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemáže piniť svoj záväzok pre neposkytnutie
súčinnosti zo strany objednávateľa.
čl.8 ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1. Záručná doba je dva roky od odovzdania predmetu zmluvy podľa čl.2. tejto zmluvy
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, a
že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a zodpovedá právnym
predpisom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vzniknuté vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateťovi.
4. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí.
5. Vady diela spásobené zhotoviteľom, odstráni na vlastné náklady zhotoviteľ do 15 dní od oznámenia
objednávateľa alebo z vlastného podnetu
čl.9 VLASTNÍCTVQ
1.

Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ máže použiť
odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.
čl.1O ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Zmluva je uzatvorená okamihom podpisu
obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
na webovom sídle objednávateľa.
2. Túto zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto
zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené
výslovným súhlasom zhotoviteľa v zmysle zákona o ochrane autorských práv.
4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ
obdrží dve vyhotovenia.
5. Vo veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa zmiuvné strany riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
Viovsa, dňa 10.2.2017

Dňa: 10.2.2017

Za objednávateľa:
Obec Jovsa
Mgr. Ľubica Čornejová
strntk.a obce

Za zhotoviteľa:
BOSKOV s.r.o.
lng. Arch. Mari.rmaBOšKOVÁ
konateľ

-
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