13/2013

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov
1. Zmluvné strany

1.
Objednávateľ:
Sídlo:

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1,
969 24 Banská Štiavnica
Zastúpená:
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka Slovensko a.s. Bratislava
Číslo úctu:
2030-14525422/0200
ICO:
00 320 501
DIČ:
2021107308
(ďalej „objednávateľ }
2.

Mgr. Branislav Solovic
Sídlo: Pod Červenou studňou 637/22, 969 01 B. Štiavnica

IČO: 45911487
DIČ: 103 994 61 38
- zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Žiar nad Hronom

č. OZP-C/2010/01075-2
č.živnostenského registra 680-15632
IČ DPH : nie som platca DPH
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 2574999756/0200

1.

2.
3.

2. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa na vlastné
náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo:
Tvorba štatútu Oblastnej organizácie cestovného ruchu, zakladateľských právnych
dokumentov a zmlúv, normatívnych dokumentov a všeobecných záväzných nariadení pre
cestovný ruch v rámci projektu: „Podpora infraštruktúry cestovného ruchu v štiavnickom
regióne"
Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe l, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne vykonané činnosti
a služby v zmysle tejto zmluvy.
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1.

2.

3.

4.

3. Cena a jej splatnosť
Cena za riadne dielo vykonané podlá podmienok stanovených touto zmluvou je stanovená
dohodou oboch strán v súlade so zákonom c. 18/1996 Z. z. Neprekročiteľná celková
cena za predmet zmluvy je 7 800 EUR (nie je platca DPH), slovom sedemtisícosem sto EUR
(zhotoviteľ nie je platcom DPH).
Ceny uvedené v prílohe č. 2 sú ceny maximálne a konečné, nepodliehajú vývoju inflácie,
zmenám legislatívy a sú pre zmluvné strany záväzné počas celej dĺžky platnosti tejto
zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa týkajúce sa plnenia predmetu tejto
zmluvy, vrátane dopravných, mzdových nákladov a nákladov na predmet zmluvy.
Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané služby na základe faktúry vystavenej
zhotoviteľom po vykonaní všetkých činností a poskytnutí služieb popísaných v Prílohe
č.1. Súčasťou faktúry musí byt položkovitý súpis všetkých nákladov priamo i nepriamo
spojených s plnením predmetu zmluvy potvrdený osobou oprávnenou potvrdiť
oprávnenosť účtovaných nákladov.
Splatnosť faktúry je minimálne 90 kalendárnych dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak
faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do termínu splatnosti
zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná
lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej faktúry
objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpisu príslušnej finančnej čiastky
z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce podlá tejto zmluvy na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo, pričom technické prostriedky nevyhnutné k plneniu zmluvy na
poskytnutie služieb si zabezpečuje zhotovíte!' sám na vlastné náklady.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a je pre tieto
činnosti v plnom rozsahu odborne kvalifikovaný. V prípade, ak zhotovíte!' použije na
vykonanie činností podľa tejto zmluvy svojich alebo iných zamestnancov alebo
spolupracovníkov, zodpovedá akoby poskytnuté služby a činnosti vykonal sám.
Zhotoviteľ je povinný pri obstarávaní služieb spolupracovať s objednávateľom, ktorý
schvaľuje obsahovú a formálnu stránku výstupov. Všetky poskytnuté služby a činnosti musia
byť prevzaté a písomne potvrdené povereným pracovníkom objednávateľa. Zhotovíte!'
je povinný dodržať stanovený harmonogram a podmienky schvaľovacieho procesu.
Zhotoviteľ a je povinný dodržať povinné prvky design manuálu Programu ROP.
Informáciu o povinných prvkoch (logá, pravidlá ich používania a umiestnenia, povinné
textové formulácie týkajúce sa financovania zo zdrojov EU) poskytne objednávateľ
zhotoviteľovi pri podpisovaní zmluvy o dielo a v prípade vzniku nových skutočností a zmien
ihneď po obdržaní týchto informácií objednávateľom.
Zhotoviteľ a je povinný dodržať ďalšie pravidlá a podmienky implementácie projektu
v zmysle hospodárnosti a efektívnosti vynaloženia prostriedkov zo štrukturálnych fondov.
Zmeny sú možné po vzájomnej písomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa.
Objednávateľ vytvorí zhotoviteľovi také podmienky a súčinnosť, aby bolo možné
vykonať práce podlá tejto zmluvy, najmä mu poskytne informácie potrebné k
zabezpečeniu plnenia predmetu tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať informácie o objednávateľovi, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s výkonom činností v zmysle tejto zmluvy, najmä informácie o systémoch, na
ktoré sa vzťahujú práce podľa tejto zmluvy, o prevádzkových a priestorových pomeroch
objednávateľa a o ďalších skutočnostiach, ktoré sú a majú byt podľa vôle objednávateľa
utajené a nie verejne dostupné. Táto povinnosť platí aj po ukončení tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy
o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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1.

2.

3.

1.

2.

5. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady a škodu
Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné vykonanie prác a činností, ku ktorým sa touto
zmluvou zaviazal. Ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti, ku ktorým sa touto zmluvou
zaviazal, je povinný nahradiť objedná vate l ovi škodu, ktorá mu tým vznikla.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že činnosti vykonávané v zmysle tejto zmluvy budú
vykonané riadne v zmysle príslušných predpisov. V prípade opodstatnenej výhrady
objednávateľa k rozsahu a kvalite vykonaných prác je zhotoviteľ povinný bezodkladne
zabezpečiť ich opätovné vykonanie na vlastné náklady.
V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná činnosti v zmysle tejto zmluvy riadne a
v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami, zodpovedá za vady. Zhotoviteľ je
bezodkladne po výzve objednávateľa povinný odstrániť vady na vlastné náklady.
6. Doba trvania zmluvy a možnosti je ukončenia
Zmluvné strany sa dohodli, že doba platnosti tejto zmluvy začína plynúť dňom podpisu
zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a v nadväznosti na kladný výsledok kontroly
priebehu verejného obstarávania a pridelenia finančných prostriedkov Poskytovateľom
NFP a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle ustanovenia § 47a
Občianskeho zákonníka (tzv. povinné zverejnenie zmluvy).
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú nasledovne: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú
s najneskorším termínom ukončenia do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

3.
a)

Táto zmluva môže skončiť:
uplynutím dohodnutej doby jej trvania v zmysle ods. 2 tohto článku alebo dosiahnutím
maximálnej sumy cien,
b) písomnou dohodou,
c) výpoveďou v zmysle ods. 3 tohto článku
d) odstúpením od zmluvy v zmysle ods. 4 tohto článku.
4. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3
mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
5. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, ak:
(i) druhá zmluvná strana hrubo poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy alebo
(ii) druhá zmluvná strana opakovane menej závažne poruší povinnosti vyplývajúce jej z
tejto zmluvy a nápravu nezabezpečí ani po písomnom upozornení.
6. Všetky úkony súvisiace so zánikom alebo zmenou tejto zmluvy musia mať písomnú
podobu a musia byť druhej strane doručené, inak sú neplatné. Za doručenú sa považuje i
písomnosť, ktorú druhá strana odmietla prevziať.
7. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výlučne písomnou dohodou zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s ním ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dva rovnopisy.
Zmluvu možno meniť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán,
podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
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5.

Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za
podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
6. Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve, sa na záväzkovoprávny vzťah
ňou zriadený vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
A. Príloha č. 1. Opis predmetu zákazky.
B. Príloha č. 2. Rozpočet projektu a harmonogram plnenia.

V Banskej Štiavnici, dňa 16.1.2013

Za objednávateľa:
Mgr.Nadežda Babiaková v.r.

Za zhotoviteľa:
Mg.Branislav Solovic v.r.

..........................................................

...................................................

