Zmluva o dielo
č. zhotoviteľa: 2965/2020
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Článok I.
Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Sídlo:
Slovenská 86, 080 01 Prešov
IČO:
17085501
DIČ:
2020518027
IČ pre DPH:
SK 2020518027
Zapísaný:
OROS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Prešov
IBAN:
SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Telefón, fax:
051/7463695, 051/7463699
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Michal Dúbravský –
konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ Obchodné meno: Obec Jaklovce
Sídlo:
Nová 464/81, 055 61 Jaklovce
IČO:
00329207
DIĆ:
2021259383
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Pobočka Košice
Číslo účtu:
15140890/520
IBAN:
SK05 5200 0000 0000 1514 0890
Telefón, fax:
053/4894 216
(ďalej len „objednávateľ“)
2.

Článok II.
Úvodné ustanovenie
1. Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk
zo dňa 18.06.2020 – Projektová dokumentácia „Jaklovce, splašková kanalizácia
na ul. Okružná“.

Článok III.
Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za cenu dojednanú v Článku V. tejto zmluvy vykoná pre
objednávateľa dielo podľa Článku IV. Tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.

Článok IV.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie (DSP), pre investičnú akciu: „Jaklovce, splašková kanalizácia na ul.
Okružná“, ktorá bude riešiť výstavbu splaškovej kanalizácie pre 5 rodinných domov
spolu s osadením ČOV na časti ul. Okružná.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných
a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto
zmluvy.
Článok V.
Cena za dielo
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela vymedzeného v Článku IV.
tejto zmluvy vo výške:
Cena bez DPH:
DPH 20 %:
Cena vrátane DPH:

2.480,00 €
496,00 €
2.976,00 €

Slovom: Dvetisícdeväťstosedemdesiatšesť EUR
Uvedená cena bola stanovená na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.

Článok VI.
Čas a miesto dodania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet zmluvy o dielo vymedzený
v Článku IV. tejto zmluvy nasledovne:
do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy.

Článok VII.
Platobné podmienky
1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi cenu za zhotovenie diela podľa
článku V. tejto zmluvy po riadnom dodaní predmetu zmluvy o dielo v zmysle článku

VI. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť faktúry vystavené zhotoviteľom najneskôr v deň
splatnosti týchto faktúr, ktorá nesmie byť kratšia ako 14 dní.

Článok VIII.
Zodpovednosť zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky prípadné vady, ktoré má predmet zmluvy o dielo
v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba je 5 rokov na dodaný
predmet zákazky.
Článok IX.
Zodpovednosť objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

1.
2.

3.
4.

Článok X.
Ostatné ustanovenia
Objednávateľ je povinný odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nebudú dodržané
zmluvné podmienky zhotoviteľom.
Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomnou formou a musí byť doručené
druhej strane. Odstúpenie do zmluvy nadobudne účinnosť dňom jej doručenia
druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, ktoré by vznikli písomnou formou.
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu zmluvy.
Písomný návrh dodatku musí byť doručený druhej zmluvnej strane, ktorá má
povinnosť v lehote 7 dní odo dňa doručenia návrhu písomne sa k nemu vyjadriť. Ak
nedôjde k dohode o znení dodatku alebo nedôjde k riešeniu prípadného sporu
medzi zmluvnými stranami, má každá zo strán právo riešiť takúto situáciu formou
podania na príslušný súd, ak nedôjde k dohode inak.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa upravujú
ustanoveniami § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená,
zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných
podmienok a taktiež nie v omyle, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s ňou, ju vlastnoručne podpisujú.

3. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá má povahu
originálu, zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis, dva rovnopisy sú pre objednávateľa.

V Prešove, dňa 25.06.2020

V Jaklovciach, dňa 31.07.2020

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
Ing. Michal Dúbravský
konateľ

Obec Jaklovce
PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce

