Prí|oha č.2

(ďalej len,,zmluva")

Cl.I.
zm|uvné §tranv

1,1 Objednávatel':

Obec Tesárske Mlyňany

ICO:
Zastúpený:
DIČ:

Bankové spojenie:
Čísloúčtu:

IBAN:

00308528
Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
2021038030
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Vráble
2254902003/5600
SK 6256000000002254902003

(ďalej v texte zmluvy len,,objednávateť")
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(ďalej v texte zmluvy len,,zhotoviter")

čt. rt.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je závázok:

a)

zhotovite|a, že

- vypracuje pre objednávateťa dielo podťa čl. n. tejto zmluvy a odovzdá lro v dohodntrte.i
lehote objednávateťovi resp. ním splnomocnenej osobe na dohodnrrtom mieste plnetlia,

b)

objednávatela,že
- poskytne zhotovitefovi potrebné podklady a oznámi mu svo.ie požiadavk1, na obsa_h
a formu diela,
- odovzdané dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia najneskór v posledný deň
lehoty na dodanie diela,
- zaplatí zhotoviteťovi cenu zadielo podťa č1, V. tejto zmluvy,
1/3

VCl. ilI.
charakteristika diela
3.1

Zhotoviteť sa v súlade s touto zmluvou zavázuje vývoriť pre objednávateía dielo.
ato,, ,,Spracovanie svetelnotechnickej štúdiev rámci projekíu -- Rekonštrukciu
a modernizácia verejného osvetlenia v Obci Tesárske Mlyňany" pre projekt
pripravovaný v rámci Operačnéhoprogramu Konkurencieschopnost' a hospodársky,
rast.

3.2

Svetelnotechnická štúdiabude predložená 1
vpevnej vázbe.

x na CD a 2 x výlačená a zviazalá

čt. tv.
'Iermín dodania diela
4.1

Zhotoviteť sa na základe tejto zmluvy zavázuje dodat' dielo podl'a čl. III v termíne do
15. augusta2015.

čt. v.
Cena za dodané dielo a platobné podmienky

5l
EUR s DPH.
5,2

Fakturácia prebehne na základe finálneho preberacieho protokolu podpísaného
zodpovednými osobami oboch zmlul,ných strán. Fjnálny preberací protokol burde
vystavený po zaptacovalí prípadných pripomienok od objednár,ate]'a. Splatnrlst'
faktúry je 30 kalendámych dní od dátumu doručenia faktúry objednávatel'ovi.

Cl. vI
Omeškanie a zmluvné pokuty

6.I

V prípade, že sa objednávateť dostane do omeškania so zaplatením íaktúrry^má
zhotovitel právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 oÁ za každý kalendárn1, deň
omeškania zo sumy dohodnutej v čl. V.
čt. vtI.
Povinnosti o bj ednávatel'a

7.1

7.2

Objednávatel' sa zavázuje sprostredkovat' zhotovitel'ovi všetky potrebné informácie
súvisiace s predmetom zmluvy v termíne a v rozsahu požadovanom zhotovitefonr,
V prípade, že objednávatel' nedodrži termíny a znemožní tak riadne plnenie povinností
zo strany zhotovitefa. zhotoviteť má nárok na vyplatenie pomeme.j časti z ce:ny 7,a
dielo v zmysle čl, V tejto zmluvy, ktorá zodpovedá skutočne vynaloženýrn nákladonr
za zhotovenie diela.

Objednár'atel' sa 'zavazule. že o zmene všetkých skutočnostístrvisiacich s pl,cdtrrelr_llil
zmluvy bude informovat' zhotovitel'a.

Cl. VIII.
povinnosti zh otovitel'a

8.1

Zhotovitef sa zavázuje realizovat' predmet zmlur,), s odbornou siaros1.lir ost'Otl.
s relevantnyrni právnymi preclpisrr' i.

8.2

Pokial' nebude písomne dohodnuté iriak. zhotovitel' sa zavázu.ie por,,ažtlvrrt' r,šelk),

r,

súlatlc

informácie a materiály. ktoré na základe tejto znrluv,v obdrži. resp. br-rclúl nírrr doclarLó za
dÓr'erné, ato bez časovéhoobtnedzenia. Infornlácie nebudú vol-ne dtlstrrptlé a pottžiiil
inak ako na účelyuvedené v Čt. ltt. znrluvy alebo pre prípad posťrclerlia sti.rr,,tt plrrenia
znrluvy.

Cl. Ix.
záverečnéustanovenia
9

i
9,2
9.3

9.1
9,5
9.6

'fáto zmltrva nadobúda platirc.st'
dňcrm podpisu obonla zrnluvrrÝmi strananri a účirlttr,lst"
dňom nasledujúcinl po drri zverejnenia na internetovej strárrke objctiIrávatel'a.
Zmluva móže byt' zmenerrá len písomným dodatkom. ktor,ý bucle rtzatl,oren_Ý na
základe dohody oboch zmluvných strán,

Znrluvné strany sa zavázujťr riešit' spory vvplývajúce z tejto

Zmluva je r"yhotovená v štyroch exemplároch
zmlul,nú stranu.

originálu, clvit pre každú

s platnost'ou

Ostatné skutočnosti neupral,ené touto znlluvou sa budú spravovaí'príslr:šnýrni
ustanoveniami Obchodrrého zákonníka a súvi siacimi právrrymi preclpi smi.
Znrluvné strany prehlasu|ú. že tálo zmluva bola uzavretá na základe ich pravej
slobodnej vóle. vážne- zrozumitel'ne, určite. nic v tiesni alebo 7,a nápadtre
nevýhodrlých podmienok. že si ju pred jej podpisonl prečítalia na znak súltlasu s r'rorr
ju vlastnortlčne pcldpisui ú.
a

Za qlj

znrlLrv,l,. predno.stne

fbrmou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárrr.n-ch orgiil-to.i. \/ prípade. žc
spol sa nevvrieŠizmierom, hociktorá zo zrnluvnýclr strán je oprávrrená pr:edložit' spor
na riešenie príslušnéhosúdu v Slovenskej republike.
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Za zhotovitel'a
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