ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
Objednávatel'om:

Slovenská akadémia vied

sídlo:

Štefánikova 49, 814 38 Bratislava

IČO:

00037869

v zastúpení:

Ing. Ján Malík, CSc., vedúci Úradu SAV

(v zmluve ďalej len ako objednávateľ)

a
Z bo tovitel'om:

Ing. arch. Radovan Vranka
STAVSPOL spol. s .r.o.,

sidlo:

Štúrova 34/879, 927 Ol Šal'a

IČO:

34127356

IČDPH:

2020374455

zapísaný v zozname autorizovaných architektov pod

č.

1102 AA

( v zmluve ďalej len ako zhotoviteľ),
Článok I.
Predmet zmluvy

1.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť dielo:
Projekt pre územné konanie a súvisiaca inžinierska činnost' po územné rozhodnutie na akciu: Pavilón
lekárskych vied SAV

1.2

Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dokončené dielo uvedené v bode Ll tohto článku, ktoré bude
vykonané zhotoviteľom na základe a v súlade s touto zmluvou, bez vád prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie
zhotovitel'ovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok II.
Doba plnenia

2.1

Zhotoviteľ sa

2.2

Zhotoviteľ

zaväzuje vykonať dielo v termine do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo.

sa zaväzuje celé

dokončené

dielo bez vád a nedorobkov

odovzdať

objednávatel'ovi v stanovenej

lehote.
2.3

Na základe písomnej dohody zmluvných strán je možné zmeniť lehotu odovzdania diela, a to v prípade ak
práce na realizácii diela budú prerušené na pokyn objednávatel'a alebo v prípade výskytu nepredvídatel'ných
okolností ktoré n espočívajú v osobe zhotoviteľa a prechodne bránia vo vykonaní diela.

2.4

V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 2.1 a 2.2
tohto článku, je povinný na základe dohody zmluvných strán zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z ceny diela, za každý čo i len začatý deň omeškania.

Článok

m.

Cena diela
3.1

Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podl'a zaručeného úplného a záväzného rozpočtu, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvori jej prílohu vo výške :
20 000 € bez DPH 20%
4 000 €
DPH 20 %
24 000 € s DPH 20% pričom táto cena je konečná.

3.2

Zhotoviteľ vyhlasuje,

že v cenách jednotlivých výkonov je započítané všetko čo je potrebné pre úplné, riadne,
a tennínovo a vecne správne vykonanie diela, a to ako v jednotlivých častiach diela tak aj v jeho
celkovom vykonanf.
funkčné

3.3
3.4

Objednávate!' je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác.
V pripade, ak sa objednávate!' dostane do omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v Čl. IV. tejto
zmluvy, j e povinný na základe dohody zmluvných strán zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z ceny diela za každý čo i len začatý deň omeškania.

Článok IV.
Spôsob splatenia ceny diela
4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate!' zaplatí zhotovitel'ovi cenu za dielo uvedenú v Čl.
III. tejto zmluvy na základe konečnej faktúry po riadnom ukončen í celého diela

4 .2

Po ukončení diela vydá zhotovitel' konečnú faktúru, v ktorej bude uvedená celková
fakturovaná suma za vykonanie celého diela.

4.3

Konečná

faktúra je s platná v lehote do 20 dní odo dňa protokolárneho prevzatia
diela objednávateľom.

Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán pri vykonávani diela
5.1

Objednávate!' je oprávnený kontrolovať dielo v každej jednotlivej etape jeho vykonávania.

5.2

Dielo alebo jeho

časť

žiadosť objednávateľa

5.3

vykazujúcu preukázateľný nesúlad s pokynmi
v primeranej lehote odstrániť.

objednávateľa,

je

zhotoviteľ

povinný na

Ďalej sa zhotovitel' touto zmluvou zaväzuje:

- pri vykonávaní diela rešpektovať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcu
- upozorňovať bez zbytočného odkladu objednávateľa na vadnosť jeho pokynov,
-dodržiavať všetky platné právne predpisy a technické normy,
-zabezpečiť na vlastnú zodpovednosť bezpečnosť svojich zamestnancov a osôb pohybujúcich
sa na odovzdanom stavenisku,
- zabezpečiť vykonávanie di ela tak, aby zhotovíte!' svojou činnosťou nespôsoboval škodu na
majetku a zdraví sebe, svojim zamestnancom, osobám pohybujúcim sa v mieste vykonávania
diela, osobám, ktoré sa podiel'ajú na vykonávaní diela, objednávateľovi a tretím osobám.
5.4

Pokia!' zhotovitel' použije pri vykonávaní diela subdodávatel'ov, zodpovedá za riadne vykonanie diela akoby
dielo vykonal sám.

Článok VI.
Splnenie záväzku zhotoviteľa, odovzdanie a prevzatie diela
6.1

Svoju povinnosť vykonať dielo zhotovitel' splní, ak riadne vykonané dielo odovzdá zhotoviteľovi.

6.2

Dielo sa považuje za ukončené, ak je objednávatel'ovi protokolárne odovzdané bez vád ak je vykonané v
súlade s touto zmluvou.

6.3

Dielo je prevzaté preberacím protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ako aj ich zástupcami.

Článok vn.
Vlastnícke právo k vykonávanému dielu

7.1

Dohodou zmluvných strán bolo stanovené, že vlastnícke právo k dielu vykonávanému podl'a tejto zmluvy
prechádza na objednávatel'a dňom prevzatia diela.

7.2

Nebezpečenstvo

škody na zhotovovanej veci znáša zhotovitel', a to až do prechodu vlastníckeho práva na

objednávatel'a.

Spoločné

Článok VIn.
a záverečné ustanovenia

8.1

Zhotovíte!' prehJasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť, ktorá je podľa tejto zmluvy potrebná k riadnemu
vykonaniu diela.

8.2

Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotovitel'a.

8.4

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení.

8.5

Táto zmluva je uzatvorená podl'a Obchodného zákonníka a vzťahy výslovne ňou neupravené sa riadia jeho
príslušnými ustanoveniami o obchodných záväzkových vzťahoch.

8.6
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy pred jej podpisom oboznámili, tomuto porozumeli a
navzájom si vysvetli li vzájomné práva a povinnosti, ktoré pre ne z tejto zmluvy vyplývajú, zároveň zmluvné
strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle bez omylu, a preto ju podpisujú.

V Bratislave

dňa

9.9.2011

Objednávateľ:

Ing. Ján Malik, CSc.
Vedúci Úradu SAY

V Šali dňa 9.9.20 ll

Zhotovi tel':

Ing. arch. Radovan Vranka
konateľ

