Zmluva o dielo ě. í5/20í9
V_A Slovenská republika - česká republika 2o1+2o2o"
"lnterreg
v zmysle $ 5.36 a nasl. obchdného zákonníka uzavrctá medzi

obec Cíbr
Sídlo:

Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cĺfer

DlČ:
V zastúpeni:
Bankové spojenie:

2021133É,57
Mgr. Maroš Sagan, PhD. - starosta

lČo:

Ń3123/-7

Čĺsbĺčĺu:

(ďalej len objednávateĘ

W Prcject

& Consulting s.r.o.
Gen. L. Svobodu ĺ860/6, 927 05 ŠaÍa

Sídlo:
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie:
Čĺsloúčtu:

52203077

21209ŕ58795
Slovenská sporiteľňa, a.s.

sK77 o9oo oooo

@5í 57081411

(ďalej len zhotoviteľ)
t.

Všeobecnéustanovenie
Zhotoviteľ sa Zmluvou o dielo ć,. 15l2o19

(ďalej len:

'lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2o1+2o2o"

pre objednávatela dielo špeciÍikovanév ělánku ll. zmluvy
"zmluva") zauäzĄe vykonať
jeho

a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteÍovi cenu za

vykonanie podľa článku V. zmluvy.

il.
Pĺeďneŕzrnluvy
Predmetom tejto zmlurĺy spracovanie Žiadosti o nenávrahý finančný prĺspevok pre pro'iekt podaný
lntenegu V-A Slovenská republika _ Česká republika 2o1+2o2o,s náaĺom:
pamłou rrajinŕ.
"Cesta

v

rámci

tn.

čas plnenia zĺrrluvy
1. Teĺmínodowdania diela objednávateľori ie do konca júna 20í9, do ktoĺého dňa zhotoviteÍ odorzdá dielo
objednávateľovi spôsobom wedeným v ö. lV. zmluvy v oelosti.
2. Dodĺžanieteĺmĺnuodowdanĺa diela je podmienené ým, że pri podpĺsanĺzmluvy o dlelo budú zhotoviteľovi
poskytnuté všeĘ podklady zĺskanév rámci prĺpravných prác objednávateÍa. Po dobu omeškania objednávatela
s poskytnutĺm podkladov, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnostĺ a o dobu omeškania sa predĺŽi
dojednaný termĺn dodania pledmetu zmIuvy.
3. Ztđovibľsplnĺ zmluvný ávŕlzok ńadnym spracovaním dokumentácie poďa č|.ll. zmlrĺvy.
4. oĘednavđď zaväzuje, Že dielo prevezÍne a raplali a.ĺeho zhotovenie dohodhutu cenu spôsobom a podľa

a

podmienok wedenýďl v đánkuVl. zmlurry.
5. Prĺpadné zmeny upĺesnia

dodaĘ

k tejto zĺnluve.

tv.

Spósob odovzdania a pĺebeĺaniadiela

í. ZlđoviteÍďo'zdá dielo do rúk objednávaleľa vsídle objednávatela velektronĺckej aj ťačenej forme vdvoďl
vyhotoveniaďl.
2. Prevzalie diela potwdia zmluvné strany svojími podpismi v preberacom protokole.

cena za dielo a

ľ**on

úprarĺy

1'-cę1" za vykonanie diela podľa đ.ll. tejto zmlurry je stanovená dohodou zmluvných sfuán v zmysle $ 3 zakona č.
1u1g{ftz. z. o oenáďl vzlení neskorš'lďl pĺedflsov.
2 Zhotoviteľ g zaväzuje vykonď dielo za'celkovu cenu í386,49,-EUR, slovom: tisíctristoosemdesĺatšesť
euro aj

šýridsaťdeväťcentov.

3' ł'otctłiteľvypraoje a dodá kompleürú dokumentáciu v rámci dohodnutej
oeny vo forme podta đánkulV. bodu 1.
zmluvy.
4' Na poŽiadanie ďje&ávaEľa osobłünou pĺsoĺnnouobjednávkou dodá ńotą,tteľ
dalšie vyhotovenia dokumentácb
za osobitnú úhradu.

vt.
Platobné pocbnknĘ a fałfu ńcia

ĺ' objednávatel siazaväzqe, že zaplali zhdoviteľovi cenu dohodnutú v čl. V. bode 2. zmhĺvy fuĺmou Úhrady f_aktúry,
ktoľá.bude rrystavená po odorzdaní diela sposobon podľa đ.!V. zmlrľy
na celkovú enu podÍa cit. ust. zmlrĺrĺy.
2. Lehota splatnosti faktúry podľa bodu ĺ. tohto článku zĺnlrĺĺły
je 3o dníäa doručenia Íakfury.
3' Na základe poŽiadaviek objednávateÍa je možnéureiť spíatkový kalendár, ktoý bude
ńešený v dodatku
k tejto

zmluve.

vt!.

Spolupľáca a iĺrfomovanie
1' objednávateľ je povinný bez zbytočnéhoodkladu odorzdať včas zhotoviteľovi
doklady a poskytnút, informácie,
ktoré sú pofrebné na.vykonanie diela, pokia]z iďl povaĘ n"'ryptyu", Že iďl
má obstarať Ż'oto\,Íteľ. ZhđoviteÍ
nezodpovedá za fuľmálnu a obsahoni sfuánku @kladov k p"Ídkü,
bś'.}rü,Ęď Ólednarłaleľoĺĺl.
2' Účastníci tejto zmluvy majú rzájomnú oznämovaciu povinnoďo sL,ĺoł,ostiaďl,
kroré môžu mať pre druhého
Účastníka rozhodný význam v stfuislosti s ptnenĺm povinností účastníkov.ryplyuaiĺáCI;b'b
zmlurły. o

skutočnostĺachsri povinní informovď druhého účastníkabezodkladne.
3' Zhotoviteľ sa zaväzuje zaďlanävat mlčanlirosťo skutočĺrosti".ľ,,o ktoýď
vykonávaním diela od olieď'árabfa, d< o to oĘialnáĺaEÍ v gfublcli s nĺekbĺotl
nepĺiełlsa b ákmným povtnnogim

týchto

sa dozvedel v sthlslosti s

nirnuvádzanou skubÜpďru požiađaa

ztmlĺrľa.

4' ZhđovÍtďbude pri vykonávaní diela postupovď s odbomou staosťivoďou.7-aväzuĄesa
dodżiavaťvšeobecne
závämlé predpisy a pďmienĘ tejto zrnlrĺrĺy. ZhotovÍteÍ sa bude đadiťvýÓodiskovýmĺ
podkladmĺ a poln7nmi
objednávateľa, zápĺsmi a dohodami opĺávnených pnacorrnĺkov zmluvrľýń
stan, rozľloonrĺiami a

vyjadreniami
štátnej ęrárĺy a samosprávy.
5' Ak dohody uzaweté podľa bodu 4. tohto đánkuzmlrĺrĺy majú vplyv na pÍedmet
atebo termín splnenia 7ávir*u,
resp' na Zneny dokumentáđev jej čistopise'
byť súčaďou iejto dohody aj spôsob ĺpravy ceny. Talĺáto
dohoda je podk|adom pre vypraoqranie dodatku Tľsl
k
o'.Zhotoviteľje povinný ucfiovávď doklady, ktoré nädobudol v súvislosti s touto
činnosťou po dobu troch rokov od
odowdania diela.
7' Zhotoviteľ je oprávnený splniľ si svoje záväzĘ vypĘajúce z
Ęto zmluvy aj prostredníđrĺomlretej osoby.

Ęo;*ľe

vilt.
zodpo'rednocť za vady dbla
1' Zhotoviteľ zodpovedá za lo, Že dielo podľa čl. ll. zmluvy bude áotovený podÍa
podmienok zmluvy a Že počas
reklamačnej doby bude mď vlasfuosti dohodnuté v tejto zniwe.
2' 7Jlolouilel zdpovedá za vady, ktoré dielo bude mď v čase jej odorzdania
objednávateíovi.
3. Reklamačná lehota je 2 praoovnýÓ dní od odorzdania dieÉ._
4' 7a vúy, ktoré sa prejavili po teito tehote, zodporłedá zhđovÍbÍiba vtedy, ak
boti spôsobené porušenĺmjeho
povinností.
5'Żhđoviteľnezodpovedá zavady diela, ktoré boli spôsobené pouŽitím podkladov poskýnuých
objednávateíom a
inými inštĺtúciamĺ,a zhotovłteÍ nemohol zistłťich nevhodnoď aleoo nä ne
upozomit objednávateľa

a ten na iďl

pouŽitĺ tval.

6' Zmluvné sbany sa d9hooT pľe pĺípadvady diela, Že počas reklamafuej lehoý má
objednávateÍ právo a

zhotoviteÍ povinnoď bezplatrého odsÚánenia rĺady.
7'Yady, za ktoré zhotovitď-nezodpovedá, po upľynutĺ reklamačnej lehđyodsŕráni
zhotoviteľ za odplďu,
na ktoĘ sa
-'
účastnícizmlrnły dďlodnú. Takáto dohoda musĺ byť spľacovana vďĺoĺme'oooa*u
k tejto
8' Z'fut'ŕbÍ sa zaväzuje odsf&iľ prípadné rłady die|a v zmysle bodu 6. tohto đänku
do 2 pracovnýÓ dní od

ńl;;.

I

oprávnenej ÍBkbmácb otł€dnávđeľa.
,obiednávateÍ sa zaväzuje, Že pńpadnú reklamáciu rĺady dlela uplaülí bezodkladne po jej zistenĺ pĺsomnou

/

.,jĺmou do nik áđovŕteÍa.
10. V prĺpade neplnenia podmienok znlrĺrĺymá objednávatď
sbuĺeĺrýÚ v bode í. đ'x. tciltĐ zÍÍ*J'íy.

aj

pľávo odstúpiť od zmluvy, za
żrđolileÍ

podmierrck

tx.
7Jľ,lwtlé polĺuty
1. V pľĺpade omeškania objednáĺateľa s úhľadou faktlry má żlotovite] pľátĺo uplahiľ voči objednávateÍovi zmluvnú
pokutu vo výške o,o1o/o z dohodnutej crlny die/taza lĺaŽdý deň mďkania.
2. V pńpade, Že żlotoviteľ nedodržĺ leĺmln plnenia v zmysle đ.Ill- bodu ĺ- tejto zmluĺy (prĺp. jej dodatkov),
objednávatel má právo účtovďzhotoviteľovi zmluvnÚ pokufu vo výške o,o1 o/o z dohodnlÍej ceny diela za kaŽďý
deň meškania'
3. Zmlwná pokuta sa musĺ uplahiť u účashĺkazmluły' ktoý sa dostaldo omeškania s plnením svojiďt zmluvnýďl
poviností v pĺsomĺejfuĺme.

X

l{ásledky neplnenia zmluvy

1. od zmluyy sa môže odsůipÍťlen na podklade pĺsomnej dohody zmluvných strán, obsahom ktoĘ bude
súčasneaj vzájomĺÉfinančnévyĺovnanie.
2. V prĺpade' Že objednávateľ z dôvodov na svojej sbane, pŻada o prerušenie prác, bude zhotoviteľ za pĺäe
rozpracované k dohodnutému dňu prerušenia fakturovď honorár podľa rozsahu prác vykonaných ku dňu
prerušenia, a to podielom z ceny dohodnutej v đ.V- bode 2. tejto zmlwy' PodmienĘ pokračovania prác na
predmete zmluvy budú riešené v dodatku k tejto zrnluve.

xt.

Riešeniespolov
Pńpadné spory sa ĺiešiavzájomnou dohodou zrnluvnýď stľán, prĺp. príslušnýmiprávnymi predpismi.

.

xt.

záYBt€ěíÉ usüanovonie

í. Táto zmluva sa uzat'/ára na dobu určitúa wá od dňa podpĺsania tejto zmlrĺvy obidvoma zmluvnými stranami a
končĺsa dňom odowdania diela do ÍÚk objednávateÍa.
2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sa môŽu meniľ, prípadne rušiť vzájomnou dohodou pisoĺnný'mi dodať€mi k
tejto zmlwe, ktoré budti tvoĺiľiej neodddltelt'ú $ičasť.
3' Zmlwné süany sa dďod|i' Že iĺ*t vzťahy neupra'reÍÉ torto zmIwou sa spravujú ustanorĺeniamizák. 513/í99ĺ

Zb. obđodnýmákonnĺkom4. Zmlwa bola spĺsaná v dvoďl vyňotoveniaďt' pĺičomkaždázo zmhlvnýď sfrán obdržĺjednovryhotovenie.

CÍbr' dňa 14.06.2019

& Consul til'lĺt a.ľ.o.

L. Svobodu 1 8r:rvi(!
927 05 Śaľa

zazhotovŕela

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

Mgr. TiborVajda

