
\ ZoO č.: 01/2019
ZMLUVA O DIELO na zhotovenie projektu stavby

podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

1 ZMLUVNÉ STRANY:
1.1 Zhotoviteľ: IČO:44

KOMPRO s.r.o.
Slobody 78
03482 Lúčky

492 995 1.2 Objednávateľ:
SOŠ drevárska
023 02 Krásno

IČO: 891835
a stavebná
nad Kysucou

Bankové
Číslo účtu: 0334225816/0900
Sl.sporiteľňa Ružomberok

spojenie
Číslo účtu:

IBAN: SK6509000000000334225816
BlC: GlBASKBX

Osoby oprávnené
-zmluvy: ing. Hollý
-techn.: ing.Hollý

na jednanie vo veciach:
-zmluvy:
-technických:

2.PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje
a objednávateľovi odovzdá" Projekt kotolne u Rekonštrukcia plynovej kotolne
SOŠ drevárska a stavebná" podľa cenovej ponuky zo dňa 4.3.2015, ktorá je
prílohou zmluvy.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že projekt prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne spracovateľovi dojednané
spolupôsobenie.

3 -ROZSAH A OBSAH PROJEKTU
3.1 Projektom ~:
3.1.1 Projekt stavby na ohlásenie stavby v rozsahu Vyhlášky 378/92 Zb.

oceňovania projektových prác" a podľa cenovej ponuky zo dňa 12.3.2019
3.1.2 Súčasťou projektu je:

- zameranie skutkového stavu dotknutých priestorov a zariadení,
ktorých sa projekt bude týkať (v súčinnosti s objednávateľom)
, projekt technológie kotolne, zdravotechniky, elektro a regulácia a vnútorného
plynu. Súčasťou projektu bude rozpočet a výkaz materiálu pre všetky profesie
projektom obsiahnuté.

4 SPÔSOB VYPRACOVANIA PROJEKTU
4.1 Pri zhotovení projektu bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne

záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa
riadiť východími podkladmi, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto
zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej
úrovni a vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a inštitúcií.
4.2 Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny

v 6-tich vyhotoveniach.
Na požiadanie objednávateľa spracovateľ dodá ďalšie vyhotovenia

v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

5 ČAS PLNENIA
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný
v rozsahu a obsahu čl. 3. tejto zmluvy v termíne do 20 pracovných dní
od podpisu zmluvy.
5.2 Dodržanie uvedených termínov je závislé od riadneho
a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia
nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet
zmluvy v dojednanom termíne.
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5.3 Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním
a odovzdaním poriadku objednávateľovi.

6 SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY ODBERATEĽA
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania projektu
poskytne bezplatne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupôsobenie, spočívajúce naJma v odovzdaní doplňujúcich údajov,
upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 3
dní od jeho vyžiadania.
6.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady

sú bez právnych vád.
6.3 Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od

splnenia, ktorej závisí včasné splnenie záväzku zhotoviteľa.

7 CENA PREDMETU PLNENIA, PLATOBNÉ PODNIENKY
7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán podľa par. 2, zák. č. 526/1990 Zb. o cenách.
7.2 Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy predstavuje
1480,- €,k cene bude účtovaná DPH 20%.
7.3 Objednávateľ neposkytne predávajúcemu zálohu
7.4 Dohodnutú cenu plnenia, zaplatí kupujúci
predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí dokumentácie. Faktúra bude
obsahovať minimálne záležitosti potrebné pre identifikáciu veriteľa
a dlžníka, popis predmetu plnenia, celkovú cenu plnenia a cenu
chýbajúcu k zaplateniu. Faktúra bude splatná najneskoršie do 14 dní
po jej obdržaní.
7.5 Pre prípad omeškania termínov, dohodli zmluvné strany vzájomnú

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za každý omeškaný deň.
7.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto

zmluvy z dôv~dov na strane objednávateľa, zhotoviteľ predloží
objednávateľovi rozsah rozpracovanosti k odsúhlaseniu a po
odsúhlasení bude tieto práce zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi.
7.6.1 V prípade, že nedôjde k dohode podľa bodu 7.6, požiada
zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy
zhotovený podľa tejto zmluvy a že po záručnú dobu bude
vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má
odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniklé
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho

je
mať

projekt v čase jeho
po odovzdaní zodpovedá

povinností.

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím
podkladov prevzatých od objednávateľa, a zhotoviteľ ani pri
vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
8.4 Záručná doba je 3-ročná a začína plynúť odo dňa odovzdania
poriadku objednávateľovi.
8.5 Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie
vady.

Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez
zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie objednávateľom.
8.6 prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je
objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady,
v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedenému v čl. 1 ako
oprávnenému vo veciach technických.
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9 ZMENA ZÁVÄZKU
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku
v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové
podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové
požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu
zmluvy i vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností
spolupôsobenia, objednaných v tejto zmluve.
9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť
písomne, v lehote 4 dní od odoslania dodatku druhej strane. Po tú
istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak
nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany,
aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
9.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že povinná organizácia uhradí
oprávnenej organizácii náklady v preukázateľnej výške, na vykonané
práce, ktoré vznikli:
9.3.1 Zhotoviteľovi tým, že začal práce na základe objednávky
v nevyhnutnom potrebnom rozsahu na príprave plnenia podľa objednávky
a k uzavretiu nedošlo z dôvodov na strane objednávateľa.

9.3.2 Zhotoviteľovi tým, že objednávateľ ani v dodatočnej lehote,
primeranej záväzku, určenej zhotoviteľom, nesplnil svoju povinnosť
poskytnúť spolupôsobenie v dojednanom rozsahu a zhotoviteľ na
základe toho od zmluvy odstúpil.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne

zmeny, (zrušenia) záväzku jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

10 VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA
10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy
výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie,
najmä prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené
výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento
por~adok na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu
zhotoviteľa, m~ zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý
prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne
zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu
škody.
10.2 Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa.
10.3 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom od doby jeho doručenia
objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu sa stanovuje na 3 dni.
10.4 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom je doručený
zhotoviteľovi. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
10.5 Prijatie návrhu ktorý obsahuje dodatky, výhrady, alebo iné
zmeny sa považuje za nový návrh.
10.6 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
10.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých
každá strana po jej podpísaní, obdrží po jednom vyhotovení. Toto
pravidlo platí aj pre prípadné zmeny a dodatky ku zmluve.
10.8 Zmluvné strany sa dohodli, že práce na predmete diela budú
začaté od dňa vystaveniam záväznej objednávky objednávateľom, ku
tomuto dátumu bude pripravená aj zmluva o dielo.

V kľ,,~ /in! 1/UU'ill. r· r. liN'!
dňa:

Stredná ouuorna sk I
drevárska a st . t! n

02302 KRÁSNO NAD KY O
-1-
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Zh Objednávateľ

KO O a.r.e .
Projekcia vykurovania a vzduchotechniky

lúay 78. 034 82 Lúčky
tel.: 0915882296. kompro@kompro.sk
ttO: •••••• 92 995 IČ DPH: SK 2022725188


