
Z m lu v a  o d ielo
č. ZD-31-13-01

uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky

1. Zmluvné strany
Mesto Fiľakovo

Štatút, zástupca: JUDr, Jaromír Kaličiak - primátor mesta 
Mestský úrad, Radničná 25,986 01 FIĽAKOVO 
IČO; 00 316 075 DIČ: 2021115052 
Kontaktná osoba pre jednania: Ing. Kovács Július

Geosofting, spol. sr.o.

Štatút, zástupca: Eva Hrabčáková - konateľ 
Solivarská 28, 080 05 PREŠOV 
IČO: 36 471 097 IČDPH: SK2020008573 
Registrácia na Okresnom súde v Preáove, odd: Sro, vložka č. 12624/P 
Kontaktná osoba pre jednania: Ing. Marek Hrabčák

2. Predmet zmluvy o dielo
2.1.Zhotovíte!'sa zaväzuje vypracovať a objednávateľovi odovzdať nižšie uvedené práce a objednávateľ sa 
zaväzuje tieto práce prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za ich vykonanie.

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie:
projektovej dokumentácie „Terénne úpravy -  Lom Chrastié i Fifakovo“.

2.2. Rozsah prác:
Projektová dokumentácia bude vypracovaná podľa geodetického zamerania a platných zákonných predpisov 
a technických noriem SR. PD bude pozostávať z týchto častí:

- A, Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby
- D. Popis stavebných objektov a výkresy (pozdĺžny profil, priečne profily, detaily)
- E. Výkaz výmer
- F. Rozpočet položkovitý
- G. Prieskumy -  geodetický a geologický
- H. Protipožiarna ochrana stavby
- I. POV

Dokumentácia bude objednávateľovi odovzdaná v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme,

2.3. Predmetom tejto zmluvy o dielo nie je zabezpečenie vyjadrení a stanovísk u orgánov štátnej správy 
a ostatných dotknutých organizácii.

3. Termín a spôsob plnenia zmluvy
3.1. Po doručení potvrdenej a podpísanej zmluvy o dielo zhotoviteľovi od objednávateľa, bude do 2 
týždňov zhotoviteľom odovzdaná rozpracovanosť predmetu zmluvy -  geologické posúdenie a geodetické 
zameranie lokality, v 1 vyhotovení.

3.2. Termín plnenia kompletného predmetu zmluvy podľa 2. bodu je 6 týždňov od odovzdania geologického 
posúdenia a geodetického zamerania lokality.

1.1. Objednávateľ:

1,2. Zhotoviteľ:
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3.3. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho funkčnej časti od zhotovitefa bude potvrdené objednávateľom 
alebo jeho splnomocneným zástupcom podpísaním preberacieho protokolu.

4. Cena za dielo
4.1. Cena za práce v zmysle 2. bodu tejto zmluvy o dielo bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných 
strán a podľa Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových práca inžinierskych činnosti UNIKA.

4.2. Celková cena je 7 800,-€ s DPH, cena bez DPH je 6 500,-€ + DPH 20% je 1 300,- €.
Sme platcami DPH.

4.3. Celková cena bude objednávateľovi fakturovaná v 2 splátkach.
Prvá splátka bude fakturovaná v sume 2 574,- s DPH, (suma bez DPH 2 145,-€ + 20% DPH 429,- €), so 
splatnosťou 14 dní.
Druhá splátka bude fakturovaná v sume 5 226,- s DPH (suma bez DPH 4 355,- € + 20% DPH 871,-€), so 
splatnosťou 14 dní.

5. Platobné podmienky
5.1. Faktúra prvej splátky (2 574,- € SDPH) bude vystavená pri odovzdaní rozpracovanosti predmetu zmluvy
-  geologického posúdenia a geodetického zamerania lokality, so splatnosťou do 7 dní od vystavenia.

5.2. Faktúra druhej splátky (5 226,~ € s DPH) bude vystavená pri odovzdaní kompletného predmetu zmluvy 
zhotoviteľom objednávateľovi. Splatnosť tejto faktúry je 14 dní od vystavenia.

6. Platnosť zmluvy, doba trvania zmluvy a jej zánik
6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

6.2. Zmluvu je možné zmeniť, doplniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomnými, očíslovanými 
dodatkami. Pre ich platnosť sa vyžaduje ich podpísanie oboma zmluvnými stranami.

6.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo neodovzdať predmet zmluvy a prerušiť realizáciu služby, resp. je 
oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy, pri omeškaní objednávateľa s úhradou 1 .splátky viac ako 15 
dní, a ak ani po písomnej upomienke zhotovitefa nedôjde zo strany objednávateľa k úhrade fakturovanej 
sumy.
6.4. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami §§ 344 -  351 Obchodného zákonníka. Odstúpenie, 
vypovedanie alebo zrušenie zmluvy jednou zo zmluvných strán musí mať písomnú formu a nie je ním 
dotknutý nárok na náhradu škody a nutných nákladov oprávnenej strany.

6.5. Dodatočná nemožnosť plnenia sa bude riadiť podľa ustanovení §§ 352-354 Obeh. zákonníka.

6.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení tejto zmluvy 
o dielo.

7. Ostatné dojednania
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu diela, za to, že predmet plnenia bude spĺňať kvalitatívne parametre 
a vlastnosti stanovené právnymi predpismi SR, zmluvou a je bez faktických a právnych vád.
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7.2. Objednávatef poskytne zhoioviteľov: súčinnosť a aotrebné vstupné podklady. V prípade neposkytnutia 
súčinnosti a pri omeškaní s poskytnutím požadovaných podkladov a údajov sa predlžuje aj termín 
odovzdania o dobu, počas ktorej je objednávateľ v omeškaní.

7.3. Záručná doba na PD je 1 rok a začína plynúť odo dňa odovzdania PD objednávateľovi,

7.4. Vlastnícke právo k dokumentácii s autorskému riešenú k dielu prechádzajú na objednávateľa 
zaplatením ceny diela v celom rozsahu.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dobe záruky bezplatne odstrániť reklamované vady. Zistené vady oznámi 
objednávateľ zhotoviteľovi písomne, bez zbytočného odkiadu, najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia 
vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená.

7.6. Nároky a zodpovednosti za vady, ktoré nie sú riešené zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchod, zákonníka.

7.7. V prípade omeškania zhotovitnla s odovzdania ukončeného diela môže objednávateľ vyúčtovať 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zostávajúcej ceny za dielo, za každý deň omeškania.

7.8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.

7.9. Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. inými príslušnými právnymi predpismi 
slovenského právneho poriadku.

Vo Fiľakove dňa:

x.7
JUDr. Jaromír Kaiičíak- primátor mesla 

za objednávateľa

V Prešove dňa: 46. 5.

bva Hrabčákop - konateľ
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