ZMLUVA O DIELO č. 02/2018
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Základná škola Krosnianska 4, Košice
Ing. Danka Daneshjoová, riaditeľ základnej školy
Krosnianska 4, 040 11 Košice
35546875
2021676998
SK 65 5600 0000 0005 0298 0002

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:

aakoncept s.r.o.
Berlínska 29, 04013 Košice
Ing. Diana Bratská
50342487
2120297190

SK 80 8330 0000 002 5010 23955

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)
II.

Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Zmluva je uzatvorená v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

III.

Predmet zmluvy

3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou vypracovať dielo „Projektová dokumentácia –
Rekonštrukcia telocvične“, ktorej obsah a rozsah je určený cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa
09.05.2018, ktorá bola objednávateľom vybraná v rámci postupu verejného obstarávania podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Kompletnú projektovú dokumentáciu dodá zhotoviteľ objednávateľovi 6 x krát vytlačené v papierovej
forme a 1 x v digitálnej forme vo formáte PDF a rozpočet s výkazom výmer vo formáte xls na nosiči
CD/DVD.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že vypracovanú projektovú dokumentáciu prevezme, zaplatí za jej
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

IV.

Cena predmetu zmluvy

4.1

Cena za predmet zmluvy je 5130,00 €, slovom: päťtisícstotridsať eur
Cena za inžiniersku činnosť je 400,00 €, slovom: štyristo eur

Cena spolu 5530,00 €, slovom: päťtisícpäťstotridsať eur
/nie som platca DPH/
4.2
Do ceny diela nie sú zahrnuté náklady na kolkové známky, poplatky stavebného úradu
a správcov sietí potrebné na vykonanie diela. Cenu kolkových známok a poplatkov vyúčtuje
zhotoviteľ objednávateľovi podľa skutočne vynaložených nákladov na ich kúpu.
4.3
Zmenu ceny z dôvodu zmeny cien daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru
dohodnutej ceny, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku zmluve o dielo.

V.

Ďalšie zmluvné dohody

5.1
Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzavretím tejto
zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné informácie a ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto
zmluvy, za obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 17 a nasl. Obchodného zákonníka, ak osobitný predpis
neurčuje inak.
5.2
Zhotoviteľ berie na vedomie, že odmena vyplatená za dodané dielo, je vyplatená zo štátneho
rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov a vymáhanie ich
neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch SR.
5.3
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami, tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy.

VI.

Platobné podmienky

6.1
Podkladom pre úhradu ceny za dodané dielo bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po
splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 8.1. Faktúra bude splatná do 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi.
6.2
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňových dokladov v zmysle platných predpisov
o účtovníctve a súvisiacich predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu, či doplnenie. V takom prípade sa
nezapočítava plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

VII.

Miesto plnenia

7.1
7.2

Miestom vykonávania diela je Základná škola Krosnianska 4, Košice
Miestom odovzdania diela je Základná škola Krosnianska 4, Košice

VIII. Termín plnenia
8.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá projekt podľa tejto zmluvy v termíne najneskôr do 56 dní
od podpisu tejto zmluvy o dielo (termín dodania diela bude upravene v súvislosti so zmenou rozsahu
prac na diele. Inžiniersku činnosť odovzdá najneskôr o 2 dni po nadobudnutí právoplatnosti
stavebného povolenia.
8. 2
Vykonaním diela sa rozumie jeho riadne ukončenie a odovzdanie v mieste sídla
objednávateľa, s potvrdením o jeho prevzatí.
8.3
Ak zhotoviteľ vykoná dielo alebo jeho dohodnutú časť pre dojednaným termínom,
objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo aj v skoršom termíne ponúknutom zhotoviteľom.

IX.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

9.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy a že predmet zmluvy
bude dodaný v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a technickými normami.
9.2

Záručná doba týkajúca sa diela je 12 mesiacov od odovzdania diela.

9. 3
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za
vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinností.
9.4
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
9.5
Zistené vady je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne. Skryté vady je
objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi najneskôr do 10 dní od ich zistenia. Zhotoviteľ
je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy mu boli skryté vady oznámené, dohodnúť
s objednávateľom podľa daných okolností spôsob a primeranú lehotu ich odstránenia.
9.6
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení
oprávnenej reklamácie objednávateľa.

X.

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

10.1 V prípade omeškania odovzdania diela v termíne uvedenom v čl. VIII. Termín plnenia, zaplatí
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného diela za každý deň
omeškania.
10.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr je tento povinný zaplatiť úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
10.3 Pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na
tom, v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda.

XI.

Ostatné ustanovenia

11.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané výlučne písomnou dohodou účastníkov vo
forme číslovaných dodatkov ku Zmluve o dielo.
11.2 Zmluva o dielo bude vyhotovená v 4 origináloch, objednávateľ 2 exempláre a zhotoviteľ 2
exempláre.
11.3 Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje Zmluva o dielo, sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
11.4.

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

11.5 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
11.6 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň
po zverejnení na webovom sídle objednávateľa: http://zskroke.edupage.org
11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že zodpovedá ich slobodnej
vôli a nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne
podpisujú.

V Košiciach, dňa 25. 05. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

podpísaná

podpísaná

........................................................

.........................................................

