ZIiILUYAO DIELO č. í12018
uzatvorená ý zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení
'neskorších
zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávatel':

Obec Strečno
Sokolská č. 487
013 24 Snečno

Ičo: 00321648
DIČ 2020677615

IBAN: SK48 0200 0000 0000 2222 3432
/

Zhotovitel':

ďalej len "objednávatel"'/

LAND REAL, s.r.o.
Tajovského 2040/2
010 01 Žilina

Ičo: 50 259 989
DIČ 2120248317

IBAN: SK04 8330 0000 0020 0133 6322
/ ďalej 1en

"zhotovitel"'/

čt. r
Predmet dohody

I.
2,

Zmluvné strany sa rozhodli uzatvoriť tuto zmlur,u, predmetom ktorej je zabezpečenie
projektovej dokumentácie na,,Zmena stavby pred dokončením- Materská škola
Strečno - nadstavba, pdstavba a stavebné úprar.y - 2. etapď', pre objednávateťa
Obec Strečno, Sokoiská č. 487,0I3 24 Shéčno,
Touto zmluvou sa áotoviteť zaváztlle vyptacovať a odovzdať objednávateťovi dielo
v šiestich lyhotoveniach v tlačenej forme + digitálnu verziu v PDF, na základe
požiadaviek objednávateťa a objednávatel sa zavázlje zaplatiť zhotovi1stovi za
r,ykonané dielo dohodnutú cenu a riadne lrykonané dielo prevziat'.

čt. u
Cena za r,ykonanie diela

1. Na

2.
3

.

základe dohody zmlurirrých shán zaplatí objednávatel'na uěet zhotovitela za
lykonané dielo sumu vo wýške 2500€ bez DPH' zhotovitelo je neplatca DPH.
V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahmuté všetky naklady na
lypracovanie štúdiek odovzdaniu objednávateťovi v elektronickej forme .
Zmlt:.vné strany sa dohodl i, že táto suma j e konečná a zhotoviteť nemá nárok účtovať
si vyššiucenu, okrem pdpadu, kedy dójde k navýšeniu objemu prác z dóvodu nového
prepracovania podťa nových nárokov objednávatela,kíoré pri uza$orení tejto zmlulry
nebolo možnéobjektivne predvídať.

4.
5.
6.

Objednávateť je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za r,ykonanie diela, podťa bodu
tohto článku do l5 dní odo dňa prevzatia projektovej dokumentácie v elektronickej

l

forme.
Za zaplaterue sa považuje deň, kedy bola suma z bodu 1 tohto ělánku pripísaná na účet
zhotovitela v plnej hodnote,
V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou platieb má zhotovircr právo účtoval'
odberateLovi popri plneni aj uroky z omeškania podťa Obchodného zákonníka.

čt. ttI

Termín plnenia diela

1, Zhotoviteť zabezpečíprojektovú

dokumentáciu za podmienok dojednaných v tejto
zmluve v termíne 10i2018, Tento termín je možnépredížiťlen na zák]ade v zájomnej
dohody zmluvných strán.

čt. rv
Vykonanie diela ajeho odovzdanie
1

.

Zhotoviteť osobne ústne alebo písomne vyzve obj ednávateťa na prevzatie diela
najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela v šiestich r,yhotoveniach v tlaěenej forme
+ digitálnu verziu v pDF. odovzdanie a prevzati? diela potvrdia svojim podpisom
zmluvné strany na potvrdení o prevzatí diela.

čt. v

Zodpovednosť zavady diela a zátučná doba
1

.

2.
3.

Obj ednávatel sa zavinule, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou formou.

Zhoíoviíersa zaváztlje začaťs odstraňovaním prípadných vád do 7 dní od uplatnenia

oprávnenej reklamácie objednávateta a vady bezplatne odstrrfuriť v čo najkratšom
technicky možnom termíne .
Objednávateť móže prípadnéopodstatnené reklamácie uplatnit'do 1 roka od prevzatia
obomi stranami.

čt. vt
Sankcie

1. V

2.

prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne
zaplatí zhotovitel' objednávateťovi zmluvnú pokutu v zmysle zákona č. 5l3ll99l Zb.
obchodného zákonníka.
V prípade omeškania objednávateía s úhradou faktúr si móže zhotoviteť uplatniť úrok
z omeškania vo výške podl'a zákona č. 513/1991 Zb, Obchodného zríkonníka.
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obec streóno

dna2;7.2018

LAND REAL,

s.r,o,

