č. zmluvy objednávateľa: 2020-065

č. zmluvy zhotoviteľa:03/2020

ZMLUVA O DIELO
Uzavretej v súlade s ust. § 536 a ust. Obchodného zákonníka
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Šarišské Michaľany
Obecný úrad Šarišské Michaľany, ul.Kpt.Nálepku 18,
082 22 Šarišské Michaľany
zastúpený: Mgr. Jozef Mačo – starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Škop – prednosta OcÚ
IČO: 00 327808
DIČ: 2020732252
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Č. účtu: SK76 0200 0000 0000 0222 6572

Zhotoviteľ :

ASKO -Ateliér
stavebných
Baštová 45/B, 080 01 Prešov

konštrukcií

-

združenie projektantov

Zastúpený: Ing. Machala Gabriel
Osoby oprávnené na jednanie: Ing. Machala
- vo veciach zmluvy: Iing. Machala
v technických veciach: Ing. Machala
Bankové spojenie:
mBank S.A. pobočka zahraničnej banky
Č. účtu: SK29 8360 5207 0042 0557 7530
IČO: 17152909
DIČ: 1023447304
Kontakt : 0905 544117, asko@slovanet.sk
II.
Predmet plnenia
Spracovateľ sa zaväzuje, že spracuje za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi
odovzdá projektovú dokumentáciu : Prístavba hasičskej zbrojnice.
III.
Rozsah plnenia
Projektová dokumentácia bude spracovaná v podrobnosti pre realizáciu stavby a bude obsahovať riešenia :
Projektová dokumentácia bude vypracovaná pre DSP a DRS a inžinierska činnosť v rozsahu pre stavebné povolenie na
objekty:
SO 01 - Prístavba hasičskej zbrojnice
SO 02 – Prekládka plynovej prípojky
Projektová dokumentácia bude spracovaná v tlačenej verzii v šiestich vyhotoveniach + 1x v elektronickej forme na
CD . Súčasťou dokumentácie bude aj položkovitý rozpočet stavby s určením cien a výkaz výmer bez určenia cien.
Obsah a rozsah uvažovanej projektovej dokumentácie:
a, zameranie fasád, typického podlažia existujúcej budovy
b, architektonicko stavebné riešenie prístavby k existujúcej hasičskej zbrojnici o rozmeroch 10 m x 13 m s
novovzniknutým jednopodlažným objektom bez podpivničenia pre garážovanie hasičskej techniky.
Stavba bude vytvorená z oceľového skeletu založená na základových pätkách, prestropenie oceľovými
väzníkmi a opláštenie sendvičovými panelmi.
c, projektové energetické hodnotenie budovy
d, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby
e, bleskozvod,
f, temperovanie priestoru a napojenie na existujúci kotol UVK,
g, zásuvkové a svetelné rozvody elektroinštalácie
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h, prekládka plynovej prípojky
i, rozpočet
III.
Čas plnenia diela
Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.II sú :
Začatie : deň účinnosti zmluvy o dielo.
Ukončenie : do 60 dní od účinnosti zmluvy o dielo.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončený projekt prevziať a za jeho zhotovenie zaplatiť dohodnutú cenu.
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak budú zistené zjavné vady diela.
IV.
Cena za dielo
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.II tejto zmluvy je tvorená dohodou zmluvných strán v súlade s
úst.§ 3 Zák.č.18/1996 Zb.o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena celkom :
Slovom :

4950.- €
štyritisícdeväťstopädesiat eur

Cena je konečná, je bez DPH, nie so platcom DPH.
V.
Platobné podmienky
Dohodnutá lehota splatnosti je 14 dní od doručenia faktúry, ktorá obsahuje všetky zákonom stanovené náležitosti.
VI.
Zmluvné pokuty
V prípade , že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia prác, má objednávateľ právo na poplatok z omeškania vo výške
0,05% z dohodnutej ceny diela za každý omeškaný deň.
Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou dohodnutej ceny diela, má zhotoviteľ právo na zákonné úroky z omeškania.
Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu pri nedodržaní termínu odstránenia vád a nedorobkov za každý deň do 14 dní od
oznámenia vád objednávateľom.
VII.
Ostatné ustanovenia
1. Na zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa vzťahujú všeobecné záväzné právne predpisy SR
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl.II tejto zmluvy. Zmluva je uzatvorená
dňom podpísania zmluvných strán.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, len ak budú
riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet plnenia podľa tejto zmluvy výlučne iba pre účely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Iné využitie je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu slobodne a vážne, pred podpisom si ju riadne prečítali a s jej obsahom
súhlasia.
6. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť najskôr prvým
dňom po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, ak sa účastníci nedohodnú na neskoršom termíne.
7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jednu obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
V Šarišských Michaľanoch dňa 25.11.2020
Objednávateľ :

Zmluva zverejnená dňa:
Zmluva nadobúda účinnosť dňa:

V Prešove dňa 25.11.2020
Zhotoviteľ:

25.11.2020
26.11.2020
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