Zmluva o poskytovaní služieb

Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Zmluvné strany

Dodávateľ:
Obchodné meno:

EMDEN spol. s.r.o. Košice

Miesto podnikania:

ČSA 14, 040 01 Košice

IČO:

46407243

DIČ:

2023372681

IČ DPH:

SK2023372681

IBAN:

SK29 7500 0000 0040 1484 5141

Konajúca prostredníctvom: Ing. Rudolf Želinský
Registrovaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:
28686/V
( ďalej len ,,dodávateľ“ )
A
Odberateľ:
Obchodné meno:

Obec Ložín

Obecný úrad Ložín, Ložín 31, 072 05 Bracovce
IČO:

00325449

DIČ:

2020738984

IČ DPH:
Konajúca prostredníctvom: Mgr. Monika Pastírová, starostka obce ložín
( ďalej len ,,odberateľ“ )

Článok 1.
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ na základe dojednaných podmienok v tejto zmluve sa zaväzuje vykonať pre
odberateľa všetky administratívne a iné potrebné záležitosti – stavebný dozor na stavbe:
„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín, ktorý zahŕňa 2 stavby.
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy a Rekonštrukcia kultúrneho domu.
2. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Rudolf Želinský (príloha – Osvedčenie o vykonaní
skúšky odbornej spôsobilosti).
3. Odberateľ sa zaväzuje vyplatiť Dodávateľovi za jeho služby podľa tejto zmluvy dojednanú
odplatu.

Článok 2.
Rozsah a obsah predmetu zmluvy
1. Dodávateľ za svoju činnosť zodpovedá Odberateľovi a koná výhradne na základe jeho
pokynov a rozhodnutí.
2. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre Odberateľa všetky úkony spojené
s výkonom stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona.
3. Dodávateľ je povinný pri výkone povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy
postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s platnou legislatívou.
4. Dodávateľ je povinný chrániť záujmy Odberateľa.
5. Dodávateľ je po ukončení zmluvy povinný vrátiť všetky dokumenty a iné veci, ktoré od
Odberateľa obdržal v súvislosti s výkonom svojej funkcie osobe, ktorá bola na toto
splnomocnená Odberateľom.

Článok 3.
Zodpovednosť za škodu
1. Dodávateľ je povinný informovať Odberateľa o všetkých jemu známych rizikách a škodách,
ktoré by mohli vzniknúť.
2. V prípade, že Odberateľovi vznikne v súvislosti s činnosťou Dodávateľa škoda a preukáže sa,
že Dodávateľ bol informovaný o možnosti vzniku škody a nesplnil si svoju povinnosť podľa
článku 3, ods. 1, zodpovedá Dodávateľ za vzniknuté škody v plnom rozsahu.
3. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté dodávateľmi projektovej dokumentácie, ktorá
nezodpovedá požiadavkám legislatívy a platným zákonom.

Článok 4.
Termín plnenia a výpovedná lehota
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od ............ do .............
2. Táto zmluva zaniká:
a, písomnou dohodou uzatvorenou medzi zmluvnými stranami
b, vypovedaním zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez udania dôvodu
c, uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená
3. Zmluvný vzťah sa môže ukončiť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán
4. Každá strana má právo zmluvu vypovedať. Výpoveď je platná a účinná dňom
preukázateľného doručenia výpovede na adresu druhej zmluvnej strany uvedenej v záhlaví
tejto zmluvy.
5. V prípade, ak sa Odberateľ omešká s úhradou dohodnutej ceny viac ako 10 dní po lehote
splatnosti faktúry, toto konanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Článok 5.
Cena a platobné podmienky
1. Cena poskytovaných služieb je uzavretá dohodou, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
2. Cena poskytovaných služieb predstavuje 14 200 EUR bez DPH + 20% DPH 2840 EUR = 17 040
EUR s DPH.
Spôsob úhrady:
1.splátka v hodnote
2.splátka v hodnote
3.splátka v hodnote
3. Dodávateľ je platcom DPH.
4. Podkladom pre úhradu služieb bude faktúra vystavená Dodávateľom.
5. Pokiaľ sa Odberateľ dostane do omeškania s úhradou splatnej faktúry, zaväzuje sa zaplatiť
Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej zmluvy za každý deň omeškania.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany budú spory a rozdielne názory na veci riešiť zásadne rokovaním. V prípade, že
sa rokovaním nedohodnú, jedna zo zmluvných strán dá svoj písomný návrh. V prípade, že
druhá strana návrh neakceptuje alebo ani jedna strana nepredloží písomný návrh, zmluvné
strany sa dohodli, že vzájomné spory, ktoré medzi nimi vzniknú v právnom vzťahu z tejto
zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa rozhodnú v rozhodcovskom
konaní pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov.
2. Meniť, alebo dopĺňať túto zmluvu je možné formou písomne vzostupne číslovaných
dodatkov, na iné zmeny a doplnenia sa nebude prihliadať.
3. Písomne úkony jednej zmluvnej strany sú voči druhej strane účinné len, ak boli zaslané druhej
strane na adresu v záhlaví tejto zmluvy. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, za doručenú
sa zásielka považuje i vtedy, ak sa zásielka vráti druhej strane nedoručená, a to dňom
podania zásielky, inak sa zásielka považuje za doručenú dňom, keď ju podľa údajov na
doručenke druhá strana prevzala.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu plne rozumejú a súhlasia s ním.
5. Zistenie neplatnosti niektorej časti zmluvy nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane Dodávateľ a druhý
Odberateľ.
7. Súčasťou zmluvy je príloha – Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti.

V Košiciach, dňa 27.3.2017.

EMDEN spol. s.r.o. Košice
Rudolf Želinský
konateľ spoločnosti

..................................................

Mgr. Monika Pastírová
starostka obce Ložín

..............................................

