ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Pavlice
Pavlice 146
Zastúpenie:
Mgr. Ľubomír Baláž, starosta
IČO:
00682144
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Ing. Juraj Briják
Jablonica 269, Jablonica, 906 32
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vypracuje vo vlastnom mene,
na vlastnú zodpovednosť a objednávateľovi dodá vizualizáciu a výkaz – výmer pre zákazku:
„Rekonštrukcia detského ihriska Pavlice" pre výzvu Úradu vlády SR „Podpora rozvoja športu na rok
2017“.
Článok III.
Rozsah a obsah predmetu plnenia, spôsob splnenia predmetu zmluvy
1. Dokumentácia bude spracovaná v rozsahu čl. II bodu 1 – bude dodaná v dvoch vyhotoveniach v
tlačenej forme. Dokumentácia bude zároveň dodaná v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na
CD nosiči.
Článok IV.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa článku II, bod 1 – projektovú dokumentáciu a dodá
do 30 dní od podpisu tejto zmluvy.
Článok V.
Cena za dielo
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s
ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany dohodli cenu za dielo vo výške 350,- € (tristopäťdesiat euro). Zhotoviteľ nie je platca
DPH.
3. Cena za dielo bude vyplatená v hotovosti na základe odovzdania diela.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V Pavliciach dňa: 07.04.2017
Za zhotoviteľa

______________________________
Ing. Juraj Briják

Za objednávateľa

______________________________
Mgr. Ľubomír Baláž
Obec Pavlice
starosta

