Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
uzatvorená medzi:
Objednávateľom:

Obec Látky
Látky č. 36
985 45 Látky
Štatutárny zástupca: Ľubomír Bahleda
IČO: 00316148
DIČ: 2021237108
Č. účtu: 18021352/0200 , VÚB, a.s. pobočka Hriňová
Tel: 045/5376 333
a

Zhotoviteľom:

Ing. Ján Ľupták JEDNA STOPA
Námestie mieru 31
962 12 Detva
IČO : 36 870 951
IČ DPH: SK1020046929
Č. účtu: 1333123951/0200, VÚB a.s. exp. Detva
Tel: 0903 156 108
Čl. I.
Predmet diela

1. Predmetom diela je realizácia „Turistického informačného systému obce Látky“ v rámci
projektu „Príťažlivý vidiek“.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa v zmysle situačnej dokumentácie umiestnenia prvkov
PIS, v rozsahu a kvalite uvedenej v cenovej ponuke, ktorá je súčasťou zmluvy:
a)
b)
c)

3.

zhotoviť a osadiť prístrešok cyklotrasy
zhotoviť a osadiť informačné prvky : mapový panel, orientačné smerovníky, stĺpiky,
veľké a malé smerovky
vyznačiť cyklotrasy v teréne spôsobom maľovaných značiek

d)

práce musia byť realizované v súlade so stavebným povolením resp. ohlásením stavby
a projektovou dokumentáciou

e)

zhotoviteľ môže realizovať zmeny za predpokladu, že bude dodržaný účel a cieľ projektu
a zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov
predmetu realizácie schváleného projektu.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa Čl. II. bod
2. tejto zmluvy.

Čl. II.
Cena diela
1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu v zmysle cenovej ponuky vo výške
7 874,74 bez DPH, 20% DPH, 9 449,69 € vrátane DPH, slovom Deväťtisícštyristoštyridsaťdeväť
Eur a Šesťdesiatdeväť centov.
2. Cena diela v zmysle čl. II bodu 1 tejto zmluvy a cenovej ponuky je záväzná do ukončenia diela.
Čl. III.
Dojednaný čas zhotovenia diela
1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo najneskôr v termíne do 12. 07. 2013.
Čl. IV.
Platobné podmienky
1.

Platba bude realizovaná na základe faktúr vystavených zhotoviteľom po dodaní dohodnutých
služieb.

2.

Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom je stanovená na 30 dní od
dátumu vystavenia faktúry.

3.
4.

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi originály faktúry v dvoch vyhotoveniach.
Objednávateľ je oprávnený faktúru, ktorá obsahuje nesprávne údaje, vrátiť zhotoviteľovi na
opravu do 5 pracovných dní od jej doručenia.

5. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr si zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo
výške 0,1 % z ceny plnenia za každý deň omeškania.
6.

Peňažný záväzok objednávateľa je splnený pripísaním plnej sumy peňažného plnenia na účet
zhotoviteľa.
Čl. V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ.
2. Vlastníctvo k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela
a zaplatením ceny diela na účet zhotoviteľa.
Čl. VI.
Zodpovednosť za vady diela
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich ObchZ.
Čl. VII.
Osobitné ustanovenia
1.

Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy o dielo sa zaväzuje, že dielo spracuje načas a kvalitne a v súlade
s rozsahom uvedenom v cenovej ponuke a toto odovzdá objednávateľovi v dohodnutom termíne.
Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo od zhotoviteľa prevziať. Predmetný predmet
plnenia sa považuje za prevzatý tým, že objednávateľ do 5 pracovných dní od realizácie
predmetu plnenia nepoukáže na nedostatky plnenia odoslaním písomného dokumentu 1. triedou
doporučene na adresu zhotoviteľa v tvare:
-

číslo zmluvy
dátum realizácie

-

opísanie vád, alebo presné určenie vád a spôsob, ako sa prejavujú, resp. prejavili
návrh spôsobu odstránenia vád, resp. kompenzácie.
2. Ak zhotoviteľ aj napriek písomnej výzve objednávateľa neodovzdá dielo v termíne
dohodnutom v potvrdenej objednávke, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.
3.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi kópie platných povoľovacích dokumentov stavebného
úradu, vzťahujúce sa k realizácii diela. Tieto dokumenty sú prílohou k zmluve a podpisom
zmluvy zhotoviteľ potvrdzuje ich prebratie.

4.

Objednávateľ podľa tejto zmluvy o dielo sa zaväzuje relevantným spôsobom podieľať sa na
realizácii diela poskytnutím informácií pre zhotovenie mapových panelov a to najmä:
-

texty o obci v rozsahu max. 2 normostrany v slovenskom jazyku,

-

zoznam turistických pozoruhodností obce,

-

zoznam prvkov turistickej infraštruktúry,

-

zoznam poskytovateľov služieb v turizme,

-

fotografie zabezpečí zhotoviteľ, pričom obec môže do výstupov diela dodať
vlastné fotografie.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený
zhotoviteľovi. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

2.

Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny je odmietnutím predloženého
návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh.

3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží štyri
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
Látky, dňa 13. 6. 2013

.……………v.r.………………
zhotoviteľ

Látky, dňa 13. 06. 2013

………v.r.………………………....
objednávateľ

