
Zmluva o dielo
pľípľava pľojektovej dokumentácie

číslo: 2019040102
lzavretá medzi

objednávatel': obec Vígl'aš, Zvolenská l,96Ż 02 Vígl'aš
lČo: 00320382
DIČ: Ż02131876I
Zástllpca: Ing. Róbert Záchenský, starosta obce

a
Zhotovitel': ProÍilaxis found, oZ,Lazovná69,974 01 Banská Bystríca

lČo: 37816977
DIČ: 2oŻ15I3Ż4I
zapisanáv Registri oZ,Min. vnútra SR
Ztľstllpca: Ing. Ján Kaěala, riaditel'OZ

čl. I. Preamet zmluvy

l. Zhotovitel' sa zaväzuje, Že v spolupráci s objednávatel'om zabezpeči včasné zhotovenie projektovej dokumentácie prę pľę

búracie pľáce pôvodnej starej budovy na miestę ktorej je plánovaná náslędná novostavba - Komunitného centra Vígl'aš.

2. Zhotovęnie projektovej dokumentácie sa realizuje na zäÝJadę zákona č. 5011976 Zb. o ivęmnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zźkoĺ) v zneni neskoľších pľedpisov.
:. iľo;ettová dokumentácia bude pozostávať z potrebnej rnýkľesovej časti na úrovni pľe stavebné povolenie, realizáciu

a kôlaudáciu stavby, technickej spľávy' rozpočtu projektu s predpokladanou kalkuláciou ceny, výkazu-výmeru,

vypracovanie energetického zhodnotenia budovy spolu s výkonom autoľského dozoľu. Vytlačená dokumentácia _ Sparé +

lxCD.
4. Pľojekt bude zohľadňovať požadované ztlkladné vybavenie komunitného centľa pozostávajuce z :

. klubová miestnosť vyuŽívanáaj na individuálne poradenstvo a niektoré vzdęlávacie aktivity' resp. ako klub pre deti a

mládež. (kuľzy pľáce s počítačom, pľípadne doučovanie):
. maláklubová školiaca miestnosť do 50 m'z,
. vel'ká klubová školiaca miestnosť do 90 m,'
. kanceláľia pľe komunitných pľacovníkov,
. sociálne zariadenia (WC + tęčúca teplá a studená voda),
. stredisko osobnej hygieny so sprchami a práčovňou,
. kuchynský kút, resp. kuchyňa pre účely praktických tréningov vaľenia.
. miestnosť zriadená ako dielňa pre výučbu zák|adných remeselných zľučností,
. sklad mateľiálu a pomôcok.
. poprípade ďalšie vhodné pľiestory nevyhnutné pre rozvoj komunity.
Vteiky: stavebné konštrukcie a technické systémy' ktoľé sú predmetom pľojektu musia splňať minimálne poŽiadavky

ultľanízko energetická úroveň, čo je hoľná hranica triedy A l '
5. objednávateľ sá zaväzuje zabeąečiť Zhotoviteľovi plnú súčinnosť pri získavaní dokumentov v pôsobnosti objednávatel'a

resp. dokumentov od tretích strán.

čl. u. Teľmín odovzdania dĺela

1 ' Zmluva sa uzatvára na dobu pľípľavy dokumentácie podľa Čl. I.
2. Tęrmín odovzdania diela je 30.4'2OI9 od podpísania zmluvy čo sa nevzťahuje na qýkon autorského dozoru.

3. Odovzdanie diela objednávatel'ovi budę ľęalizované písomným zámamom.

čl. llI. odmena

l. objednávatęľ zavyhotovenie aprevzatie diela podľa Čl.l. zaplatí Zhotovitel'ovi odmenu vo ýške:

Cena za dielo celkom: 7 ó50'00 EUR slovom: Sedemtisícšest'stopät'desĺat eur.

Zhotovĺtel'nĺe je plátca DPH

2. odplata bude uhradená poskytovateľovi do 30 dní na záVJaďę vystavenej faktury ajej kontrole a odsúhlasęní

poskytovatel'om NFP, a to ažpo ukončení kontroly, verejného obstarávania a jeho schválení, doručením správy z kontroly

ôd poskyovatel'a NFP o pripustení výdavkov z predmetného veĘného obstarávania do financovania. Platba budę

vykonaná formou bezhotovostného pľevodu na účet poskytovatel'a.



3. objednávatel'sa zaväzuje, Žę admirristratívne náklady súvisiace sprípravou dokurrręntu podľa Čl. I., ako napr. rráklady
spojerré s vydaním dokladov súvisiacich so stavbou a pod., ulľadí sám zo svojich prostriedkov mirno tejto Zmluvy.

4. objednávatel'touto zmluvou sp|nomocI1uje Zhotovitęl'ana jednanie s tľetími stranami' ktoľé budú vstupovať do spolupľáce
pri príprave dokladov podl'a Čl. I.

Čl. lv. Ďalšie zmluvné dojednania

l. Zmluva o dielo so Zhotovitel'om nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktoľá spočíva v tom
że:

a) đôjde k uzavľetiu platnej a účinnej zmluvy o poskynutí NFP medzi pľís|ušným poskytovatel'om pomoci
Ministęrstvom vnútľa SR a príjemcom pomoci, ktoým je objednávatel', a to na základe jeho Žiadosti o
poskýnutie NFP predloŽenej v rámci ýzvy na predkladanie žiadostí o NFP na projekt " Komuniťné centrum Vígl'aš" a

b) dôjde k schváleniu pľocesu verejného obstarávania, doručením spľávy z kontroly od poskyovatel'a NFP
o pripustení r"ýđavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania.

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný pľíspevok, alebo doručenia spľávy z kontroly obsahom
ktorej je nepripustenie výdavkov z pľedńetného veĘného obstarávania do financovania poskýovateľom
NFP' objednávatel'si vyhĺadzuje pľávo vyuŽiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

2. Zhotovitel' je povinný strpieť ýkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými sluŽbami kedykol'vek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt" Komunitné centrum Vígl'aš", a to
oprávnenými osobami na ýkon tejto kontroly/auditu a poskýnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČL v. zá,verečné ustanovenia

1. Zmluva bola prečítaná, vysvetlená, poľozumená ana znak súhlasu obidvomi stranami podpísaná'
2. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktoých každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia'
3. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi stľanami a účinná dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na inteľnetovej

stnínkę objednávatel'a.
4' Zrušenie zmluvy je moŹné len pĺsomnou foľmou a musí byť odsúhlasené a podpĺsané obidvomi stranami'

Vo Víg|'aši, dřla l.4.2019


