
ZMLUVA O DIELO
č.01/2011

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.51311991
v znení neskorších predpisov

na spracovanie projektovej dokumentácie:
"Rekonštrukcia a modernizácia zdravotnej infraštruktúry v obci Čaňa"

ČI.1.Zmluvné strany

1.1.Zhotoviteľ: GRIFF spol.s r.o.
Irkutská 14
040 12 Košice

Štatutárny zástupca: Ing. Milan Zvara
konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických: Ing.Milan Zvara

Ing.Gabriela Rimarčíková
055/644 14 19
055/644 14 19
SLSP a.s. Košice
109230250/0900
31677509
20211 87949

Telefón:
Fax:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

1.2.0bjednávateľ: Obec Čaňa
Osloboditeľov 22
04414 Čaňa

Štatutárny zástupca: Michal Rečka
starosta obce

Osoba oprávnená na jednanie
vo veciach technických:
Telefón:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Michal Rečka

055/6999206
OTP a.s. Košice
8782692/5200
00324060
2021235887

Čl.2.Predmet zmluvy
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa čl.3 tejto zmluvy, vypracuje projektovú
dokumentáciu stavby:

"Rekonštrukcia a modernizácia zdravotnej infraštruktúry v obci Čaňa"



2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme, zaplatí podľa čl.7 tejto
zmluvy dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Čl.3.Rozsah a obsah diela
II Zhotoviteľ vypracuje realizačný projekt, ktorý obsahuje následovné objekty:

SO 01 - Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska
PS 01 - Štrukturovaná kabeláž
PS 02 - Hydraulický výťah
PS 03 - Zdravotnícke vybavenie
PS 04 - Hardvérové a softvérové vybavenie

ČI.4. Spôsob vypracovania dokumentácie
4.1. Pri vypracovaní dokumentácie zhotoviteľ bude dodržiavať všeobecné zavazné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi
objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných
strán na štatutámej úrovni.

4.2. Pokiaľ v priebehu spracovania projektu dôjde k zmene, alebo takej úprave, ktorá by
mala vplyv na cenu a termín plnenia, zmluvné strany sa dohodnú na dodatku k tejto zmluve
vo väzbe na zmenu predmetu plnenia.

4.3. Zhotoviteľ je oprávnený dielo vykonať aj pred dohodnutým termínom. Vykonaním
diela môže poveriť inú osobu, pričom má zodpovednosť za dielo, akoby ho vykonal sám.

4.4. Projekt stavby bude vypracovaný a dodaný objednávateľovi v rámci dojednanej ceny
v šiestich vyhotoveniach a 1x elektronická forma.

Č1.5. Čas plnenia
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa čl.3 tejto zmluvy, bude plniť:

5.1.1. Realizačný projekt do 22.07.2011

5.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa pri dodaní potrebných podkladov a dohovorov.
Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia je zhotoviteľ v omeškaní so
splnením podľa odseku 5.1. tejto zmluvy.

5.3. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym a úplným vypracovaním projektu
podľa čl. 3 tejto zmluvy, jej odovzdaním / protokolárnym zápisom / poštou alebo osobne.

ČI.6.Spolupôsobenie a podklady objednávatel'a
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania dokumentácie poskytne
spracovateľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie v priebehu plnenia tejto
zmluvy.

Čl.7.Cena diela, platobné podmienky
7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl.3 tejto zmluvy je stanovená podľa
cenníka projektových prác a inžinierskych činností UNlKA 2011:
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7.1.1.
Predpokladané investičné náklady stavby 720000,-€

Ponuková cena: 9500,-€

Slovom: Deväťtisícpäťsto Eur

Fakturovaná cena bude bez DPH nakoľko nie sme jej platcami.

7.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že cenu skutočne vykonaných a ním požadovaných prác
uhradí na základe predloženej faktúry.

7.3. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry a zhotoviteľa s plnením čl.3
bude postupované v zmysle obchodného zákonníka.

7.4. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany
objednávateľa, bude zhotoviteľ nárokovať za rozpracovanosť, ku dňu zrušenia na základe
vzájomného odsúhlasenia výšky rozpracovanosti.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania. Zhotoviteľ sa
zaväzuje, že prípadné vady bezplatne odstráni bez zbytočného odkladu, po uplatnení
oprávnenej reklamácie objednávateľa v zmysle § 562 odst. 2 písm. a,b,c Obchodného
zákonníka.

7.6. Zhotoviťeľ požaduje, od objednávateľa zaplatiť platby po vystavení faktúr, so
splatnosťou 14 dní .

Č1.8. Všeobecné dojednania
8.1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s jej obsahom je podpísaný obidvoma
zmluvnými stranami.

8.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutámymi
zástupcami zmluvných strán.

8.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej
podpísaní obdrží po jednom vyhotovení.

Objednávateľ:
REČKA Michal
starosta obce

Zhotoviteľ:
Ing. ZVARA Milan
konateľ spoločnosti

V Košiciach, 01.07.2011

lGG - -- F.'"ts r,o.

KR/vA 17
04001 KOŠICE

- tel.lfax.: 055/6441419
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