ZMLUVA O DIELO č. 1/2011

uzavretá v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany

Článok I.

1.1 Objednávateľ: Obec KOJATICE
Sídlo:
Kojatice 200, 08232
Štatutárny zástupca: Aštary Anton-starosta obce
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu:
17823572/0200
IČO:
00327263
DIČ:
2020543184
1.2 Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bank. spojenie:
Č. účtu:

LT consult, s.r.o.
Požiarnická 11/A, 080 01 Prešov
45 686 173
2023085856
neplatca DPH
ČSOB, a.s
4011735131/7500

Predmet zmluvy

Článok II.
II.1. Predmetom zmluvy je:

- verejné obstarávanie - výber dodávateľa/zhotoviteľa revitalizačných opatrení
- Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie, príprava podkladov pre
prípravu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého
realizačného projektu a koordinácia aktivít súvisiacich s odborným
zabezpečením
- Implementácia projektu – riadenie, poradenstvo a zúčtovanie projektu
II.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený projekt prevezme, zaplatí za jeho

zhotovenie dohodnutú
spolupôsobenie.

cenu

a poskytne

spracovateľovi

dojednané

Predpokladaný čas plnenia

Článok III.

III.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy :

III.2.

Začiatok prác :
28.3.2011
Ukončenie prác:
30.9.2011
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie.

Článok IV.

Cena

IV.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy

a bola na základe dlhodobej spolupráce stanovená dohodou zmluvných strán
nasledovné:
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P.č.

Cena v EUR*

verejné obstarávanie - výber dodávateľa/zhotoviteľa
5.1.1. revitalizačných opatrení

10,00

Zabezpečenie vypracovania projektovej
dokumentácie, príprava podkladov pre prípravu
zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na
5.1.2.
realizáciu prác prvého realizačného projektu
a koordinácia aktivít súvisiacich s odborným
zabezpečením

10,00

5.1.3 Implementácia projektu – riadenie, poradenstvo
.
a zúčtovanie projektu

10,00

*cena je uvedená s DPH, dodávateľ nie je platcom DPH
IV.2. Úhrada ceny za dielo bude realizovaná po ukončení platnosti zmluvy spísaním

záverečného preberacieho protokolu.

Ostatné dojednania

Článok V.

V.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie,

ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez
jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako
pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
V.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť
východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovníkov zmluvných strán a tiež rozhodnutiami, vyjadreniami dotknutých
orgánov štátnej správy a samosprávy.
V.3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinnosti,

ak zhotoviteľ poruší povinnosti uložené v tejto zmluve.
V.4. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia povinnosti, ak

objednávateľ poruší povinnosti uložené v tejto zmluve.
V.5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
V.6. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po

doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

VI.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto

zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
VI.2. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto zmluvy,

budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné
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strany nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi slovenským právnym
poriadkom.
VI.3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
VI.4. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych

nástupcov obidvoch zmluvných strán.
VI.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre

bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
VI.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpise

zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie.
VI.7. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania obidvoma zmluvnými stranami, čím

vzniká súhlas s celým jej obsahom a nadobúda právne účinky.
VI.8. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je im známy, plne s ním súhlasia

a zmluvu na znak súhlasu podpisujú.

V Prešove, dňa 25.3.2011

Za zhotoviteľa:

V Kojaticiach , dňa 25.3.2011

Za objednávateľa:
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