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Návrh
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej  dokumentácie
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Z. z.

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 	
Zástupca na rokovanie:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:			
DIČ:
Registrácia:




Objednávateľ:		Obec Kútniky. 
Sídlo:				929 01  Kútniky č.686
Štatutárny zástupca: 		JUDr. František Bokros, starosta obce
Bankové spojenie:		VÚB a.s., Dunajská Streda
Číslo účtu:			20024122/0200
IČO:				00 305 537
DIČ:				2021139736


Článok II

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Kanalizácia obce Kútniky“.
Obsahom predmetu zmluvy je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na odkanalizovanie obce Kútniky, katastrálne územia Töböréte, Blažov a Heďbeneéte gravitačnou kanalizáciou vrátane domových prípojok v rozsahu realizačnej dokumentácie, ktorá obsahuje podrobný výkaz výmer a  rozpočet stavby.
Projektová dokumentácia zahŕňa:
	Kanalizácia obce Kútniky
	Kanalizačné prípojky 
	Domové kanalizačné prípojky

Prečerpávacie stanice


Článok III

ROZSAH A OBSAH PROJEKTU

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi územné rozhodnutie stavby, projekt na územné rozhodnutie stavby,  zameranie, výškopis a polohopis na CD nosiči.
Zhotoviteľ spracuje projektovú dokumentáciu v súlade s platnými právnymi predpismi a s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona v nasledovnom rozsahu: 
	Návrh stavebného riešenia kanalizácie obce, prečerpávacích staníc, kanalizačných prípojok a domových prípojok.
	Podrobný výkaz výmer a kontrolný rozpočet stavby 



Článok IV

Spôsob vypracovania projektu

Projekt bude vyhotovený a odovzdaný objednávateľovi v siedmich vyhotoveniach a tiež v digitálnej forme na CD nosiči dvojmo. Zhotoviteľ projekt vyhotoví ako podklad pre zabezpečovanie verejných obstarávaní na kompletnú realizáciu diela.
Počas spracovania dokumentácie projektant bude povinný všetky stupne návrhov priebežne konzultovať so zástupcami ZsVS, a.s., Dunajská Streda. 


Článok V

ČAS PLNENIA

Zhotovitel' projekt vypracuje a dodá najneskôr do 29.februára 2012 v súlade so súťažnými podkladmi. 
Dielo je považované za splnené dňom odovzdania diela.


Článok VI

Cena projektu a platové podmienky

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je dojednaná na základe ponuky  zhotoviteľa  v rámci verejného obstarávania.

Cena predmetu plnenia je: .........................................................................
(slovom): ....................................................................................................

Podkladom pre úhradu ceny odovzdaného diela bude faktúra zhotoviteľa so 14 dňovou splatnosťou.
Cena diela bude uhradená v štyroch rovnakých splátkach, a to:
1.splátka 		po odovzdaní diela
2.splátka		do 31.mája 2012
3.splátka		do 30.septembra 2012
4.splátka		do 15.novembra 2012.

V prípade, ak dôjde k zrušeniu zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác  ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

V prípade omeškania s plnením záväzku odovzdania diela zo strany zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu v termínoch splatnosti na uvedenej faktúre, v prípade omeškania platby zaplatí objednávateľ úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.


Článok VII

ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY A ZÁRUKA

Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
V záručnej dobe má objednávateľ právo na bezplatnú opravu diela za predpokladu, že objednávateľom neboli porušené podmienky záruky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vykonanie opravy diela bez zbytočného odkladu.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené chybne vypracovaným projektom.



Článok VIII

ZÁVEREČné ustanovenia


Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet zmluvy iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
Vo veciach technických sú oprávnení rokovať:
za objednávateľa:
	JUDr.František Bokros, starosta obce

za budúceho prevádzkovateľa splnomocnenec:
	ZsVS, a.s., OZ Dunajská Streda

za zhotoviteľa:
	.........................................................................................


Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, 
ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a potvrdené obidvoma stranami.
Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy budú zmluvnými stranami riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym poriadkom.
Účinnosť a platnosť tejto zmluvy je podmienená podpísaním oboma zmluvnými stranami a  zverejnením na internetovej stránke obce Kútniky.
Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, pričom zhotoviteľ zmluvy obdrží dva exempláre.
Zmluvné strany prehlasujú, že toto je ich pravá, slobodná a vážne mienená vôľa uzavrieť zmluvu o dielo. Na dôkaz toho oprávnení zástupcovia zmluvných strán zmluvu podpisujú.


V Kútnikoch dňa .........................			V .............................. dňa .........................



Objednávateľ:						Zhotoviteľ:



...........................................				.............................................
JUDr. František Bokros
Starosta obce 

