Zmluva o dielo na spracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Kvakovce

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovení §536 až §565 o zmluve o dielo
obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Objednávateľ:

Obec Kvakovce
Kvakovce 97, 094 02 Kvakovce
IČO: 00332518
v zastúpení: Mgr. Radovan KAPRAĽ
Anna JANEVOVÁ – zástupkyňa starostu
bankové spojenie: OTB Banka, a.s.,
č. účtu: 9337056/5200
e-mail: kvakovcedomasa@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

BOSKOV s.r.o.
Myslina 15, 066 01 Humenné
IČO: 46461701
DIČ: 2023399279
Zapísaný: OR OS Prešov, oddiel: Sro vložka č.: 25320/P
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy:
Ing. arch. Marianna Bošková
Ing. Vladimír Boško
Bank. spojenie: TATRABANKA, Humenné
Č. účtu: 2922867988/1100
Telefón: +421(0) 905 815 064
E-mail: boskov.marianna@gmail.com
( ďalej len ,,dodávateľ“ )
Článok 1
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a
objednávateľovi odovzdá dokumentáciu:
ZMENY A DOPLNKY č.1 - ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KVAKOVCE (ĎALEJ LEN ZaD Č.1 ÚPN)
2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym spracovaním jednotlivých častí predmetu zmluvy a ich odovzdaním objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
Článok 2
Dielo
Dielom je:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude vypracovaný v obsahu a rozsahu platných právnych
predpisov a pokynov objednávateľa.
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2. Práce zhotoviteľa budú postupne vykonané v nasledovných etapách:
a) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyhotovenie v 20 x.
b) Spracovanie návrhu Zmien a doplnkov č.1: vyhotovenie 3x textová a grafická časti a 1 x CD ROM
s návrhom vo formáte *.pdf.
c) Úprava návrhu ZaD č.1podľa pripomienok a vyhotovenie 1 x textová a grafická časť.
d) Vyhotovenie čistopisu zmien a doplnkov č.1/2016 územného plánu (grafická časť / textová časť)
obce 4x textová a grafická časti a 1 x CD ROM s návrhom vo formáte *.pdf.
Článok 3
CENA ZA DIELO
1. Cena za zhotovenie diela bola stanovená ponuka uchádzača na základe výzvy obce Kvakovce na predloženie cenovej ponuky na spracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Kvakovce.
Návrh ZaD č.1 k ÚPN : Cena za dielo: =4.500;-Є. Zhotoviteľ nie je platcom DPH
2. V cene sú zahrnuté všetky výdavky zhotoviteľa na vypracovanie diela v súlade s legislatívou vrátane
cestovných nákladov, spojených s riadnym vypracovaním diela. V cene je uvedený počet vyhotovení
v rozsahu podľa čl. 2. Cena za sady podľa požiadaviek objednávateľa nad dohodnutý počet bude určená na základe skutočných nákladov za kopírovacie služby.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že v priebehu existencie tejto zmluvy v zmeny sadzby DPH objednávateľ
uhradí spracovateľovi odmenu zvýšenú o príslušnú sadzbu DPH.
Článok 4
PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví
a odošle objednávateľovi v týchto termínoch:
2. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry vo výške 50% z ceny podľa
čl.3, tejto zmluvy, do 14 dní od odovzdania predmetu zmluvy podľa čl.2. Faktúra bude predložená
v troch originálnych rovnopisoch.
3. Doplatenie z ceny dohodnutej v čl. 3 zhotoviteľovi objednávateľom bude na základe vystavenej faktúry po odovzdaní diela podľa čl. 3, bod 3.2., c, d. Faktúra bude predložená v troch originálnych rovnopisoch.
Článok 5
ČAS PLNENIA ZÁVÄZKOV
Plnenie zmluvy je stanovené:
a) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie.
T: do 04/2016 od podpísania ZoD,
b) Spracovanie návrhu ZaD č.1 a vyhotovenie 3x textová a grafická časti a 1 ks CD ROM s návrhom vo
formáte *.pdf
T: do 10/2016 od podpísania ZoD,
c) Úprava návrhu podľa pripomienok a vyhotovenie 1x textová a grafická časti
T: do 30 dní od pokynu OSO
d) Vyhotovenie čistopisu zmien a doplnkov územného plánu (grafická časť / textová časť) obce 4x textová a grafická časti i a 1 ks CD ROM s návrhom vo formáte *.pdf.
T: do 30 dní od schválenia návrhu ZaD ÚPN v OZ
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Článok 6
ZMLUVNÉ POKUTY
1. Ak zhotoviteľ nesplnil záväzky vyplývajúce z čl.7. tejto zmluvy, alebo v dohodnutom termíne neodstránil reklamované vady zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania najviac však do výšky 50 % z ceny za predmet zmluvy.
2. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo
výške 0.05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
3. Lehoty podľa čl.5 neplynú po čas, po ktorý zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie
súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny alebo na
podstatné prepracovanie časti diela v každej etape diela uplatnené u zhotoviteľa po 30. dni zhotovovania diela predlžujú lehoty podľa ods. tohto článku o 30 dní v etape, v ktorej sa uplatnili.
4. Ak koniec lehoty na plnenie podľa čl. 5. tejto zmluvy pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je
posledným dňom lehoty najbližší ďalší pracovný deň.
Článok 7
ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1. Záručná doba je štyri 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 objednávateľovi.
4. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistí.
5. Vady diela spôsobené zhotoviteľom, odstráni na vlastné náklady zhotoviteľ do 15 dní od oznámenia
objednávateľa alebo z vlastného podnetu
Článok 8
VLASTNÍCTVO
Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.

Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Zmluva je uzatvorená okamihom podpisu
obidvoma zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
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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 zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
V Kvakovciach, dňa 15.2.2016

V Mysline, dňa 15.2.2016

Za objednávateľa:
Mgr. Radovan KAPRAĽ v.r.
Starosta obce

Za zhotoviteľa:
Ing. Arch. Marianna BOŠKOVÁ v.r.
tarosta obce
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