ZMLUVA O DIELO Č. OPLZ611/2020
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Článok L Zmluvné strany
1.1.

Zmluvnou stranou na strane objednávateľa je:

názov:
sídlo:
v zastúpení:
Tel/email:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:

1.2.

Obec Nitra nad Ipľom
985 57 Nitra nad Ipľom 96
Bc. Tivadar Berky, starosta obce
0908 559 894, obecnitra@gmail.com
00648388

Zmluvnou stranou na strane zhotoviteľa je:

názov:
sídlo:
štatutárny orgán:
tel/email:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

OZ BOVAP
Svätoplukova 2,984 01 Lučenec
Mgr. Pavol Kalmár, podpredseda
0902 909 620, bovap@centrum.sk
37819984
2021574819

článok II.

Predmet zmluvy
2.1.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo - .Systém bývania s prvkami prestupného
bývania pre projekt „Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom“ v zmysle výzvy OPLZ-PO6-SC6112018-2 zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít s prvkami prestupného bývania za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre vykonanie diela, dodať podkladové materiály a iné
doklady potrebné pre spracovanie diela podľa požiadaviek zhotoviteľa.

Článok III.

Cena diela
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. V tejto zmluvy je dojednaná v zmysle výsledkov
verejného obstarávania na predmet zákazky „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre
projekt „Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom“.
Odmena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. V. tejto zmluvy predstavuje 2 900,00 € slovom dvetisíc
deväťsto eur a to po prevzatí diela na základe faktúry zhotoviteľa.
Objednávateľ sa zaväzuje znášať všetky dodatočné nepredvídané náklady, ktoré vzniknú vinou
objednávateľa.
Pri omeškaní so zaplatením ceny diela podľa predchádzajúcich odsekov zaplatí objednávateľ úroky z
omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IV.

Termín ukončenia diela a platobné podmienky za dielo
4.1.
4.2.

Termín zhotovenia diela zhotoviteľom je stanovený súťažnými podkladmi verejného obstarávania na
predmet zmluvy - t.j. do 4 týždňov od podpisu tejto zmluvy.
Dohodnutá odmena podľa čl. III, ods. 2 tejto zmluvy je splatná na základe faktúry zhotoviteľa podľa
bodu 3.2. článok III. tejto zmluvy.

Článok V.

Dielo a jeho kvauta
5.1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitera pripraviť pre objednávateľa dielo - .Systém bývania
s prvkami prestupného bývania pre projekt .Prestupné bývanie v obci Nitra nad Ipľom" v zmysle výzvy
OPLZ-PO6-SC611-2018-2 zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania.
Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s jeho cenovou ponukou zo dňa 10.08.2020 zhotoviť dielo nasledovne:

Dokument/štúdia musí byť vypracovaný/á podľa vzoru Prílohy č. 7 ŽoNFP, ktorý je zverejnený v rámci
prílohy č. 1 Výzvy OPLZ-PÓ6-SC61I-20I8-2 "Formulár ŽoNFP s prílohami" v súlade s prílohou Výzvy
OPLZ-PO6-SÓ61I-20I8-2 č. 11 Zásady a odporúčania sociálneho bývania s prvkami prestupného
bývania a bude spĺňať minimálne tieto požiadavky:
a) Požiadavky na rozsah:
b) Požiadavky na obsah:

Minimálny rozsah dokumentu je 20 strán formátu A4.
- popis východiskovej situácie v obci
- navrhovaný Systém bývania
- výstup zo Systému bývania
- vylúčenie zo Systému bývania

Dokument bude spracovaný v elektronickej verzii vo formáte Word a v tlačenej forme v počte 3 ks
identických exemplárov, osobitne zviazané hrebeňovou väzbou.
Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v sídle zhotoviteľa o čom bude
vypracovaný preberací protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami.

5.2.
5.4.

Zhotoviteľ môže poveriť čiastočným zhotovením diela inú osobu len s predchádzajúcim súhlasom
objednávateľa. V prípade takéhoto poverenia zhotoviteľ zodpovedá, akoby dielo zhotovil sám.
Zhotoviteľ nezodpovedá za obsah a vierohodnosť objednávateľom dodaných podkladových materiálov
potrebných k zhotoveniu diela.

Článok VI.
ZÁVEREČNÉ ustanovenia

6.1.

6.2.
6.3

Informácie a podklady použité v diele súvisiace s objednávateľom sú dôverné a ich použitie je možné
iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Ich ďalšie použitie a prenechanie tretím osobám je možné len
s výslovným súhlasom objednávateľa.
Východiskové podklady a spracované materiály zostávajú v archíve zhotoviteľa.
Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny šidla a zmeny štatutárnych orgánov
oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu.

6.4.

6 5.

6.6.
6.7.
6.8.

Sporné otázky budú prednostne riešené rokovaním zodpovedných zástupcov oboch zmluvných strán.
V prípade, že nedôjde k takejto dohode, platia v plnom rozsahu príslušné zákonné ustanovenia
Obchodného zákonníka
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jednu kópiu po jej
podpísaní.
Zmenu zmluvy možno previesť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, na znak čoho ju v dvoch
vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.

Nitra nad Ipľom, dňa 11.08 2020

objednávateľ

zhotovíte!

