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Zmluva o dielo

í zmluvné strany
1.1 Zhotovitel:

obchodné meno : ALVEST MoNT s.r.o'
sídlo: 9í3 31 skalka nad Váhom lu 54,
zastúponý : |ng. Pavo| Piiak - konater spoločnosti
Bankové spojenie I Unicredit banka e.s.

é. úělu : 662a732oo'l h 1 1 1lČo: 31 428371
lč DPH; sK2o21325í63
Telefón: oo42'l 41 326 0101,2, 3
Fax: 00421 41 326 0104
E-mail : inÍo@alvestmont.sk

1.2 objednávatel:
obchodné meno : obgc selice
sídlo : 925 72 selice' sov.armády č. 1131

zastúpený: lgor Mandák- sterosta obca
Bankové spoienig: VUB' a.s.

č. účtu | '17623132/0200
lčo: oo 306 í5í
Dlč: 2o21o24o3f
Teleíón: o31l77 92202
Fax: 031177 92209
E - mail obecaelice@salamon-sk

2, Predmet zmluvy
2.1 Na záklede tejto zmluvy sa zhotoviter zavázuie, že pre objednávatere píe stavbu

Kanalizácia a ČoV selice zaistÍ :
- projeK pre územné rozhodnutie
- projeK pÍe stavebné povolenie

3. Rozsah. obsah diela
3.1 oboahom diela nie sú tieto podklady a prieskumy :

a) Potrebné geodétické zameÍanie v digitálnej forme v projgktovaných lokalitáoh
vrátane katastrálnej mapy.

b) obstaranie inžinieGko - geologického a hydrogeologického prieskumu
záujmového územia stavby ČoV (vÍlané sondy, závercčná spíáva, vrátane
stanovgnia agresiúty prcstÍedia'

o) lné potrebné podklady a údaje z obcg
3'2 Vypracovanie projektovej dokumentácie (d'alej len PD):

a) PD bude riešiť stavbu kanaliácie dlžky cŘ, 25 km a ČoV o kapacite asi 3ooo
Eo' Rozsah PD bude odpovedď prílohám cenníku projeKových prác' vydaný
Komorou stavebných inžinlerov.

b) Dokladová ěast' musÍ obsahovať kladné Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej
spÉvy, príslušných spíávcov inžinierskych sietí a dotknutýGh účashíkov
stavebného konania. Dokladová časť nig je súčasťou tohto pÍedmetu plnenia.

c) súčast'ou PD bude rozpoěet nákladov stavby'
3.3 lnžinjerskačinnosť:

a) zhotovitel nebude prejednávať spracovanú PD s dotknutými orgánmi štiátnej
spÉvy a inými organizáciami, ktore móŽu byť dotkndé na ich právach' Tďo si



prejedná objednáVater a získa od nich kladné vyjadrenia a stanoviská ako dok|ady
prikladané k Žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenje'

Poznámka :

Majetkoprávne prejednanie v prípade dotknutých pozemkov vo vlastnícfue ryzických
osÓb (prípadne uzatvorenie p slušnej zmluvy ovecnom bremene) si zaistí
objednávateL Tal<tiež podanÍe návrhu na vydanie príslušného územného rozhodnutia
a stavebného povolenia nieie predmetom diela'

3.4 Autorský dozor projeKanta bude súčasťou dodatku k tejto zmluve, ktorý sa uzatvorí
až pred zahájením realizácje stavby a bude V rozsahu a cene podla vyššie
uvedeného cenníka projektových prác'

4. spósob vypracovania a dodania predmetu diela
4.1 Textová a výkresová časť PD bude vypracovaná v6 vyhotoveniach' Naviac

vyhotovenia budú uhradené osobitne.
4'2 Pri Wpracovaní dokumentácie bude zhotovitel' dodžovať všeobecne platné predpisy,

technické normy, ujednania tejto zmluvy a bude sa riadiť pokynmi ob.iednávatel'a, ak
budú V súlade s touto zmluvou.

4.3 zhotovitel má právo pracovať na projektovej dokumentácii Čov aj na pro]'ekte pre
stavebné povolenie aj predtým, ako dostane od objednávatela
_ potrebné geodetické zameranie
_ Územné rozhodnutie
v rozsahu ako sa sám rozhodne. V prípade však, Že z geodetického zamerania, alebo
z územného rozhodnutia budú plynúť nejaké zmeny pre projekt ČoV, alebo pre
projekt pre stavebné povolenie, nesie riziko možných zmien V dopredu
vypracováVanej dokumentácii na vlastné riziko' V prípade odstúpenia od zmluvy
objednávatelom, Však má zhotovitel' nárok na úhradu aj takto vypracovanej časti
dokumentácie'

5. Teřmíny plnenia
5.1 zhotovitel sa zavázuje, Že vypracuje a dodá predmet plnenia V termínoch :

- projekt pÍe územné rozhodnutie do 4 mesiacov od dodania potrebných podkladov
_ projekt pre stavebné povolenie do 4 mesiacov od dodania práVoplatného územného
rozhodnutia

5.2 DodÉanie tohto termínu je závislé od účinnej a včásnej spolupráce objednávatela'
dohodnutej v te.ito zmluve.

5.3 záVázok podl'a tejto zmluvy je splnený vypracovaním a predaním dokumentácie ajej
prevzatim V mieste sidla objednáVatel'a.

5'4 Termin plnenia bude predlženýza týchto podmienok I

a) Ak prekážky v práci zavinil objednáVatel V súladu s touto zmluvou'
b) Ak objednáVatel' mešká s úhradamj opráVnene Vystavených a Včas doručených

faktúr'
c) z dóvodov vyššej moci (skutočností' Koré sú nezávislé a nemóžu byt' ovplyvnené

zmluvnými stranami, napr. Revolúcia, Vojna, sabotáž, stáVka, požiar, katastrofa,
embargo, násilná demonštrácia' výbuch' verká epidémia) alebo iných záuažných
okolností nezavinených zhotovitel'om

5.5 V prípade prerušenia prác z dóvodov na stÍane objednáVatel'a či vyššej moci sa
predlženie termínu plnenia určí Vzájomnou dohodou V závis|osti na objektívnych
možnostiach zhotovitela'

5'6 Ďalšie plnenie tejto zmluvy podta bodu 3''1 bude upresnené prípadnými dodatkami
k tejto zmluve.

6. cena za dielo' platobné podmienky
6'1 cena za dielo v rozsahu podla tejto zmluvy je stanovené dohodou zmluvných strán

vo výške :
- projekt pre Územné rozhodnutie - 'l5 000 EUR



- DroieK ore stavebné oovolénie - 18 340 EUR
Spolu - 34 340 EUR
ceny sú bez oPH'

6.2 Vyššie uvedená cena diela podla bodu 6.1 sa bude faktúrovď po dodanl jednotlivých
časti predmetu zmluvy.

6.3 Faktúra vystavená zhotovitelom, v súlade s touto znluvou, je splatná do 14 dní.
6'3 V prípado' Že obj€dnávatel bude meškať s úhíadou faktúry v súlade s touto zmluvou,

má zhotoviteÍ náÍok na zmlwnú pokdu vo výške 0' 1 % z d|žnei čiaslky za každý deí1
omeškania.

6.4 zhotovitel sprostíedkuje objednávatelovi konlakt na subjekl, Korý sa špecializuje na
zaistenie financovania veíejných stavieb zo zdro'iov štátneho rozpočtu a fondov EU.
V prípade' Že objednáVatel uzetvorí polÍebné zmluvy s týmto subiektom aj na
vypracovanie Žiadosti o dotáci€ z fondov EU a bude postupovať podla inštrukcil tohto
subjektu a zhotovitera a obiednávater nezlska dotácie z fondov EU do 12 mesiacov
od vyhlásenia naibliŽš€.| výzvy po vybavenÍ stavebného povolenia a ukonéenÍ veÍejnej
suťažg na realizáciu celej stavby, zhotovitel vystavÍ dobropis na celú faKúrovanú
čiastku podla tejto zmluw a wáti objednávatefovi cenu diela_ V prlpade vrátenia ceny
diela sa majitelom projektovej dokumenlácie potom stáva zhotovitel.

8. Povinnostl znluvných strán
8.1 Povinnostizhotovitela

a) zhďovitel je povinný pri plngni ávaizkov postupovať odborne, dodÉovať
Geobecné pÉvne predpisy a teďnické normy.

b) zhotovitel je povinný informovať objednávalela na pravidelných poradách
o priebehu činností dohodnutých v tejto zmlwe abez zbytočného odkladu mu
oznamovať všetky okolnosti, ktoré zistil a Koré móŽu mať vplyv na predmet
plnenia.

8'2 Povinnostiobjednávatela
a) objednávatel poskytne zhotoviteÍovi Getky podklady, ktore má k dispozicii do 7

dnÍ od podpisu tejto zmluvy'
b) oL{ednávatel zodpovedá za to, Že podklady a doklady odo\rzdané zhotoviteíovi sú

bez pÍávnych a iných Vád.
c) ob.iednávatel sa zavázuje' že po dobu vypracovania predmetu plnenia poskytne

zhotoviterovi potrebnú spoluprácu, spočívajúcu predovš€tkým vdodani
doplňuiúcich údajov' upÍesnenia podkladov, vyjadr€nl a stanovlsk' ktorých
potÍeba yznikne v priebehu plnenia tejto zmlwy' Táto spolupÉca bude
poskytnutá do 3 pracovných dní od jei vyžiadania.

d) Na včasnú výzvu zhotoviteÍa sa objednávatel zúčastnÍ jednania alebo učiní
právny úkon alebo rozhodnutie v pripadoóh, kedy k tomu áotovitel nemá plnú
moc alebo sa jedná o zásadné rozhodnutie, u Korého je úěasť objednávatela
nevyhnutná.

e) Ak by v priebehu plnenia teÍto zmluw došlo k uzatvoreniu dohód' ktoté by mali
vplyv na c€nu a teÍmÍn pln€nia, zavázuje sa objednáváter upraviť dodatkom
k tejto zmlwe c€nu a termín plnenia vo vázb€ na zmenu predmetu plnenia.

zodpovednoať za vady, záruka
oLiednávateÍ je povinný obsah a rozsah predmet plnenia skontrolovať podla
možností' čo najskór po odovzdaní a prevzatí diela.
zhďovitel zodpovedá za lo, že predmet pln€nia má v dobe 'ieho odovzdania a
prevzalia a počas záručÍlej doby bude mať vlastnosti stanovené vŠeobecne
záváznými predpismi, normami, prípadne vlastnosti obwklé. Ďalei zodpovedá za to,
že premet plnenia nemá právne vady, je kompletný' splňuje určenú funkciu
a zodpovedá poŽiadavkám uvedeným v tsjto zmluve.
zhotoviiel zodpovedá liež za lo, že navrhnuté riešenie obsiahnuté v projeKe j€
technicky Íealizovalelné v súlade s obecnými právnymi a technlckými normami a Že

9.
9.1

9.2



Íiešenie je navrhnuté s prihliadnutím k objednávaterom slanoveÍÉmu úcelu a.io
ekonomicky primerané_

9.4 Predmgt plnenia má vady, ak jeho prevedenie neodpovedá zadaniu v tejto zmluvs.
Predmgt plnenia má nedorobky' ak jeho prevedenie nie je postačujúce na vydani€
stavebného povolenia, respgktíve ziskanie kladného stanoviska dotknutého orgánu
štán€j spÍávy.

9'5 zhotoviteÍ zodpovedá za vady, Koré má dokumentácia v dobe jej odo\rzdania a
Weýzalia. za vady vzniklé po odovzdaní a prcvzali dokumentáciB zhotovitel
zodpovedá len úedy' ak boli spósobené porušenÍm jeho povinností.

9.6 zhotovitel nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov
preyzatých od objednáváela alebo ávázných pokynov daných objďnávatelom
a zhotoviter ani pri vynaložení svojho úsilia nemohol zistiť ich nBvhodnosť. zhotovitel
taKiéž nezodpovedá za Vady, keď na nevhodnosť podkladu upozomil objednáVatela
ale ten na jeho použití trval.

9.7 Na odo\zdané dielo' ktoé ie predmetom teío zmluvy posMuje zhotovite] áruku po
dobu 'l2 mesiacov od vydania prislušných rozhodnutí stavebným úradom, najviac
však 36 mesiacov od dátumu predanja a prevzatla časti diela. Na kvalitu vyčistenej
vody, odtekajúcej z ČoV, ktorá bude realizovaná presne podta tejto dokumentácig,
poekytuie zhotovitel trvalú záruku, za podmienlry plnenia vstupných projektovýcj
pariimeÚov.

9.8 objednávatel je povinný vady písomne reklamovať u zhotovitel'a bez zbytočného
odkladu, potom ako Vady zistil. V písomnej rek|amácii je povinný uviesť nárok
vyplývajúci z vadného plnenia' Koď zvoli'

9.9 V pfípade oprávnenei reklamácie a Íiadn€ reklamovaných vád má objednávater podÍa
charaKeru vady právo poŽadovať a zhotoviter povinnosť previesť bezplatné
odstránenie Vád, dodaním chýbajúcej časti projektu, prevedenÍm opravy, doplnenÍm'

9.10 zhotovitel' je povinný vady, ktoré objednávater reklamoval v súlade s touto zmluvou
bez odkladu a v termine, Koď bude oboistranne dohodnutý, ďstÍánť.

í0. ostatnóustanovgnia
1o.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi.
10.2 zhotovitel prehlasuie, že sa v plnom Ío6ahu zoznámil s povahou predmetu zmluvy,

že sú mu známe všetky technické, kvalitatlvne a iné podmienky pre kvalitné plnenie
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalost'ami, ktoré sú
k prevedeniu predmetu zmluvy potrebné.

10.3 zmeny a doplnky k tejto zmluve móŽu byť píevedené len na zák|ade obojstrannej
dohody a len písomnou foÍmou.

10'4 Všetky spory vznikajúce z tejto zmluvy av súvislosti sňou budú rozhodované
s konečnou platnosťou u Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej a Agrárnej komor€
českej republiky podl'a jeho Poriadku a Pravidiel'

10.5 Táo zmluva bola uzafuorená bez nátlaku na ni€ktoú zo zmluvných stÍán ana
základe ich p.avei slobodnej vóle a ja vyhotovená v šyroch vyhotoveniach a kaŽdá
zmluvná strana obdží po dve Vyhotovenia.

V seliciach, 31.5.2011

objednáVatel:


