
ZMLUVA O DIELO Č. 20/09/RK/S
uzavretá v zmy lc * 536 obchodného zákonníka mení ne koršich predpisov

1. Zmluvné strany:
Objednávateľ:

ídlo:
Právna forma:
Zastúpen ':
Oprávnený k podpisu
zmluv :

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
reo
DIČ:
Telefón:
Fax:

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúp ný:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DiČ:
Telefón:
Fax:

Vodáren ká poločnosť Ružomberok, a.
Pri Váhu 6
akciová spoločnosť
Doc. Ing. Jarosla Dcmko. CSc. riaditeľ poločnosti, prokurista

Ing. Pavol Jelcník. PhD. predseda predstavenstva
Ing. Andrej Kostilník člen prcdstavcnst a
Dexia banka SI( vcnsko. a. s. Ružomberok
833928000 I/5600
36672271
202223904"
044/4331621-2
044/4322472

VS - inžiniering, s. r. o.
Bôrická cesta 107.01001 Žilina
poločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Ján kopinsk " konateľ poločnosti
JUDr. Peter Šimko konateľ spol čnosti
Tatra banka. a. s. i.ilina
2623858280
36426687
2021933738
041/7074301-2
041/7074321

ll. Predmet plnenia
Predmetom obstarávania je poskytnutie inžini rskych služieb súvisiacich so zhotovením
dokumentácie žiadosti o NFP a súťažných podkladov na práce a služby pre veľký projekt

názvom: ,.SKK Ružomberok a OV Liptovská Teplá. Liptovské. liače' pozostávajúcich zo
zhotovenia

I. Žiadosti o potvrdenie pomoci
') Žiadosti o nenávratn} finančn) prispe- ok
3. 'úťažnýeh podkladov na práce
4 .. út'ažných podkladov na služb /tendrová dokum ntácia/

v rozsahu uvedenom pod písmenom 13 súťai.n· ch podkladov.



III.Cena

1. Cena za zhotovenie diela rozsahu podľa b du II tejto zmluvy a pí mena C
. , - . h dkl dsutaznyc po a ov IC:
P. FAKTURACNY CELOK CENA v EUR (bez CENA-za
Č. OPIl) naviac sadu

I-- .
1. Formulár žiadosti o potvrdení pomoci 27 500. 00,- 275.00.-

Ziadosť o Nf7P
.-

2. 11 800.00,- 118,00,--
3. Súťažné podklady na práce 53400,00,- 505,00,-
4. Súťažné podklady na služby 13400,00,- 125,00,-

Cena polu za zhotovenie diela v EUR bez DPI I: 106 100,00
DPH 19%: 20159~O
Cena celkom: 126259,00 f

Cena celkom slovom: jedno todvadstať csťtisicdvcstopät'dcsiatdc äť E R.

2. Cena je stanovená zmysle zákona o cenách Č. J 8/ J 996 Z. z. v znení ne koršich
predpi ov a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z. z .. ktorou sa vykonáva zákon NR Č. 18/1996
Z. z. o cenách znení ne korších predpiso .

3. V eene budú zahrnuté všetky potrebné služby a výkon zhotovitel'a súvisiace so
zhotovením predmetu tejto zmluv.

4. Uchádzač prehlasujc. že sa za äzujc zabezpečiť predmet obstarávania za stanovenú cenu.
5. Cenu bude možné meniť len v prípade, ak 'a zmení roz ah potrebných služieb a výkonov

súvisiacich so zhotovením predmetu zmluvy a to pís mným dodatkom k zmluve
odsúhla ený obidvoma zmluvnými stranami.

IV.Čas plnenia

Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné
l. Žiadosť o poskytnutie pomoci - do 21 dní odo dňa odsúhlasenia štúdie

uskutočni teľnosti
2. Žiadosť o nenávratný finančn' pd pc ok ( FP) - do 30 dní odo dňa

doručenia písomnej výzvy MŽP SR na predloženie formuláru žiado ti
o NFP.

3. úťažné podklad na služby a práce do 30 dní po schválení žiadosti o
NFP.

V. Platobné podmienky

l. Objednávateľ nepo kytnc zhotoviteľovi zálohu,
2. Ceny za zhoto enie predmetu zmluvy uhradí objednávate!' na základe zhotovitel'om

vyhotovených a predložených daňových d iklad v (faktúr). Prílohou



k faktúr bude fotokč pia dodacieho listu alebo zápi II o odovzdaní a prevzatí
predmetu plnenia tejto zmluv .

3. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry vo v' škc RO-ich % 7. ceny bode ilI. uvedeného
fakturačného celku po jeho odovzdaní a prevzatí objednávatel'om. Zvyšných 20 %
bude fakturované nasledovn :
3.1. I Žiadosť o poskytnutie pomoci po sch álení a doručenia písomnej výzvy

MŽP SR na predloženie formuláru žiadosti FP
3. 1.2 Žiado ť o nenávratn' finančný prispe ok (NFP) - po ydaní rozhodnutia

o schválení žiadosti o NFP
3. 1.3 úťažné podklady na služby a práce po podpí aní zmluvy s vybraným

zhotoviteľom stavby a služieb,
4. Splatnosť daňových dokladov (faktúr) je min. "'0 dní odo dňa ich doručenia

objednávateľovi.

VI. Dodacie podmienky
1. Zhotoviteľ plní zmluvn' záväzok riadn) 111 a úplným ". práco aním predmetu zmluvy, jeho

prezentovaním a odovzdaním objedná ateľo i. Odovzdaním sa rozumie odovzdanie
predmetu zmluvy objednávateľovi v jeho sídle. ktor.' po odkontrolovaní jeho úplno ti potvrdí
prevzatie.

2. Ak pri preberaní jednotlivých častí diela objedná ateľ zi: tí, že jednotlivé fakturačné celky
majú vady, pre ktoré nie je možné ich pre ziať a schváliť o zainteresovanými stranami,
vyhotoví zápis o zistení, spôsobe a termíne od tránenia vád. Jednotlivé fakturačné celky
budú pre zaté až po od tránení vád.

VII. Zmluvné pokuty
I. Ak zhotoviteľ nedodá jednotlivé fakturačné celky riadne a čas v požadovanom rozsahu

a kvalite, objednávateľ je oprávnený d neho požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške
0.04 % z ceny fakturačného celku bez OPil za každ}' deň omeškania podľa čl. Il.

2. Ak zhotovi teľ nezapracuje pripomienk a požiadavky zaint resovaných strán k predmetu
zmluvy v dohodnutej lehote, objednávat ľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty
vo výške I % z eeny fakturačného celku bez DPI I.

VIII. Povin nosti zhotovitcl'a
I .Bude úzko polupraco ať objednávateľom a bude z olávať priebežne výrobné ýbory

podľa potreby alebo na základe písomného vyžiadania objednávateľa,
2.Počas procesu posudzovania a ch aľovania predmetu zmluvy, zapracovávať predkladané

pripomienky a požiadavky zainteresovaných urán.
3.Zapracovať pripomienky a požiadavky v zmysle písomnej výzvy MŽP na doplnenie

chýbajúcich údajov v stanovenej lehote.
4.Predmet zmluvy zhotovovať na aktuálne verzie formulárov a používal riadiace dokumenty

z erejncné v rámci oznamu o predkladaní projekto 'ch zámerov veľkých projektov kódom:
OPŽP-PO 1-08-1- VP.



IX.Ostatné ustanovenia

l. Zmluvné strany sa dohodli na tom. že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejt zmluvy. tieto budú riešiť zájomnou dohodou.

2. Meniť alebo doplňovať text tejto zrnluvy j možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné. ak budú potvrdené a p dpisané oprávnen' mi zástupcami oboch zmluvných
strán. Pre platno ť dodatkov k tejto zmluve sa yžadujc dohoda o celom texte.

3. Zmluva je uzavretá okamihom. keď jej celý obsah je pís mne odsúhlasený, riadne
potvrdený a podpísaný oprávnen 'mi zá tupcami zmluvných strán.

4. Na ustanovenia, ktoré neupravuje táto zmluva platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
5. Zmluva nadobúda platno ť dnom p dpisu oprávnenými zástupcami zmluvných trán.
6. Účinnosť zmluva nadobudne dňom vydania potvrdenia o overovaní verejného obstarávania

MŽP
7. Pre túto zmluvu platí právo, lovcnskcj republiky.
8. Zmluva je yhotovcná v piatich rovnopisoch. /. ktorých objednávate!" obdrží tri

a zhotoviteľ dva originál

V Ružomberku. dňa .J1..~L..?I??~... V Z·'1' dň ? ~ ").o,l Inc. na ": ; . i

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

:z>svs - inžiniering, s.r.o.
80ticka c~8ta1070lct01 ZllINA

1\.iV: 38428687

Ing. Škopinský Ján
k nat ľ spoločnosti

.............. ~ .
Ing. Ko tilník Andrej
Člen predstavenstva konate spoločnosti


