Zmluva o dielo
(Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536)
I. Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Obec Nitra nad Ipľom
Organizácia:
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
Adresa :
Bc. Tivadar Berki, starosta obce
V zastúpení:
IČO:
00648388
obecnitraíäjgmail .com
kontakt:
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Dodávateľ:
Organizácia:
Adresa :
V zastúpení:
IČO:
DIČ.
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
Kontakt:

PROMOST s.r.o.
Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska
Ing. Michal Slobodník, konateľ
45 351 856
SK 2022945430
Tatrabanka, a.s.
SK26 1100 0000 0029 2183 0059
+421903811902, promost29(ŕz)gmail.com
(ďalej len „Poskytovateľ“)

II.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, dodanie diela - Projektová dokumentácia v rámci
projektu „Rekonštrukcia a dostavba chodníka v obci Nitra nad Ipľom“.

2.

Rozsah
a.
b.
c.
d.
e.
f.

1.
2.

diela:
Rozpočet stavby
Výkaz výmer
Výkresová časť
Technická správa
Tlač, balenie
Technické úpravy podľa vzniknutých potrieb

III.
Termín a rozsah poskytovanej služby
Termín dodania diela: 6.8.2019- 15.9.2019
Rozsah dodaného diela: podľa potrieb Objednávateľa.
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1.

2.
3.

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.

IV.
Odmena
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi za vykonanie predmetu zmluvy uvedeného v
čl. II. tejto zmluvy odmenu v zmysle výsledku verejného obstarávania, v sume 2 340,00 € s
DPH.
Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia bude faktúra vystavená dodávateľom.
Splatnosť faktúr bude do 30 dní od doručenia na korešpondenčnú adresu sídla spoločnosti
objednávateľa

V. Povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ je povinný
•
neodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastanú a budú
mať vplyv na plnenie predmetu zmluvy,
•
strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania
na mieste sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES.

Objednávateľ je povinný:
•
poskytnúť Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť a odovzdať všetky relevantné údaje
potrebné pre plnenie zmluvy tak, aby mohol realizovanie činnosti uskutočniť včas,
•
do piatich dní písomne informovať Dodávateľa o všetkých rokovaniach a zmenách
týkajúcich sa realizácie projektu.
•
uhradiť faktúru za dodané dielo, resp. časti diel v deň splatnosti.
VI. Záverečné ustanovenia
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán
Obchodným zákonníkom.
V prípade závažného porušenia tejto zmluvy je zmluva vypovedateľná s okamžitou platnosťou
s písomným udaním dôvodu.
Dodatky k tejto zmluve môžu byť urobené iba písomne a musia byť podpísané oboma
zmluvnými stranami.
Táto zmluva je napísaná v troch výtlačkoch, z ktorých každý má hodnotu originálu.
Objednávateľ obdrží dva a Dodávateľ jeden rovnopis.
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, plne mu porozumeli a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpísali.
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