Zmluva o dielo č. 6/2019
na zhotovenie projektovej dokumentácie
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –
zadávanie zákazky podľa § 117 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.

Článok I
Zmluvné strany
1.01
Objednávateľ:
Zastúpený:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
zodpovedný vo
veciach zmluvných:
telefón:
E-mail:
Zapísaný:

Banícke múzeum v Rožňave
Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ
Šafárikova 31, 048 01, Rožňava
31297765
2021432963
Štátna pokladnica
SK44 8180 0000 0070 0046 0965
Mgr. Pavol Lackanič
0587343710
riaditel@banmuz.sk
Zriaďovacia listina č. 2027/2009-RU 18/8114 zo dňa 20.3.2009, Dodatok
č. 1 zo dňa 26.11.2012, Dodatok č. 2 zo dňa 11.7.2016

(ďalej len objednávateľ)
1.02
Zhotoviteľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Zapísaný:

Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS
Cintorínska 12,91935 Hrnčiarovce nad Parnou
30726344
1020340090
SK1020340090
mBank
SK13 8360 5207 0042 0113 7255
0944 272 860
Gabriel Štrbík
g.strbik@gmail.com
ŽO-2003/03338/2/H27,reg.č. 207-6457 z 23.01.2003 vydaný Okresným
úradom odborom živnostenského podnikania a ochrany spotrebiteľa
v Trnave Kollárova 8

(ďalej len zhotoviteľ)
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Článok II
Predmet zmluvy
2.01. Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ pre objednávateľa vypracovať a dodať Projekt
bleskozvodu pre objekt Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí,
Šafárikova 43, Rožňava podľa ods. 3.02 tejto zmluvy.
2.02

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa (ponukový
rozpočet) zo dňa 24.07.2019 doručená objednávateľovi na základe Výzvy na
predkladanie ponúk zo dňa 16.07.2019.

2.03

Zhotoviteľ vyhlasuje že je držiteľom oprávnenia projektovať elektrické zariadenia
v rozsahu E2,E7,E11 vyhlášky 205

Článok III
Vykonanie diela
3.01

Zhotoviteľ je povinný vypracovať projekt bleskozvodu podľa pokynov objednávateľa.

3.02

Projekt elektroinštalácie obsahuje:
technickú správu
súpis materiálu
protokol o určení vonkajších vplyvov
bleskozvod

-

3.03 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so
všeobecne záväznými technickými požiadavkami a aktuálnymi technickými normami
a vyhláškami.
3.04

Zhotoviteľ je povinný v nevyhnutnej miere poskytnúť súčinnosť a poradenstvo
objednávateľovi a zhotoviteľom ostatných častí projektovej dokumentácie.

3.05

Zhotoviteľ je povinný spracovať danú dokumentáciu vo forme predpísanej
objednávateľom systémom značeným: CAD - Standard – Euroline. Zhotoviteľ obdrží Cad
– Standard – Euroline (na CD, alebo, e-mailom), kde bude zadefinovaný štýl kreslenia
a výstupu spracovanej dokumentácie.

Článok IV
Cena za dielo
4.01

Dohodnutá cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená
cenovou ponukou – ponukovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto
zmluvy.

4.02

Cena diela je nasledovná:
Cena diela s DPH: 360,00 € (slovom: Tristošesťdesiat eur).

4.03

Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú cenu za dielo. V cene za dielo sú zahrnuté
hotové výdavky.
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4.04

Cena za dielo bude splatná po dodaní projektovej dokumentácie na základe doručenej
faktúry do 10 dní od jej doručenia.

4.05

Faktúra musí obsahovať:
•
označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, IČ DPH,
•
číslo faktúry,
•
deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
•
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
•
fakturovanú sumu,
•
označenie diela,
•
pečiatku a podpis oprávnenej osoby

4.06

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 0.05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania so zaplatením ceny za dielo.

Článok V
Dodanie diela
5.01

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo všetky plnenia potrebné pre
zhotovenie diela vrátane doručenia.

5.02

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať projektovú dokumentáciu bleskozvodu podľa ods. 3.02 v 4
papierových vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

5.03

Objednávateľ je oprávnený vyhotoviť z elektronickej podoby projektovú dokumentáciu
v listinnej podobe a použiť ju aj opakovane, bez nároku zhotoviteľa na odmenu za ďalšie
použitie diela. Objednávateľ môže dielo previesť na ďalšiu osobu.

5.04

Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonaním diela. V cene
nie sú zahrnuté dodatočné zmeny na projektovej dokumentácii podľa želania
objednávateľa. Zmena projektovej dokumentácie a zvýšenie dohodnutej ceny je možné
iba na základe písomnej dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

5.0

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý
deň omeškania s dodaním diela, alebo s osvedčením pravosti vyhotovenia projektu.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
6.01 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa zhotoviteľ dostane do
omeškania so zhotovením diela v trvaní viac ako 10 dní.
6.02 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len
písomnými dohodami, vo forme dodatkov k tejto zmluve. Návrhy dodatkov k tejto
zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.
6.03 Ak pri uzatváraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, môže
ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
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6.04 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 1
zhotoviteľ.
6.05 V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch,
každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.
6.06 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude
objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú
predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel
a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť
voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje
na skutočnosti známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť doklady, najmä projektovú dokumentáciu, ktoré mu
budú odovzdané v súvislosti s plnením povinností podľa tejto zmluvy inak, ako so
súhlasom objednávateľa.
6.07

Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť zhotovené dielo tretej osobe.

6.08

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom, kedy je písomný prejav súhlasu s
obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane.

6.10 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že ich vôľa pri
podpisovaní bola slobodná a vážna, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých
údajov a že ich zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť nie je obmedzená.

V Rožňave dňa: 14.08.2019

Za objednávateľa:
Mgr. Pavol Lackanič

V Hrnčiarovciach nad Parnou dňa: 12.08.2019

Za zhotoviteľa:
Gabriel Štrbík - konateľ
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