ZMLUVA O DIELO č.0112014
uzatvorená na základe § 536 a nasl. Obchodného zákona 513/1991 Z.z.
Objednávateľ:

Obec

Halič,

Obecný úrad

IČO: 316 091

Halič,

Ul. Mieru

č.

66, 985 II

Halič

Peňažný ústav: DEXJA banka, č .. účtu: 6008744001/5600
Zastúpení: Vladimír Rehánek, tarosta obce
Kontakt: teVfax 047/4392637
Dodávateľ:

Ján eupauer
S P Č. 439/5
985 II Halič
IČO: 11932287
DIČ: 1030586117
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko Č. účtu: 486434/5200
Kontakt: tel. 047/4392546, mob. 0918 651167

Predmety plnenia: I. Projekt pre stavebné povolenie na stavbu: "Spevnená plocha 2.Technický dozor investora
Rozsah plnenia: I. - Zabezpečenie vstupných podkladov
- Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
2. - Technický dozor investora

Halič".

Cenovej ponuky honoráru za projekt pre stavebné povolenie zo dňa'
03.02.2014 a po vzájomnej dohode:
1. Projekt pre stavebné povolenie:
Cena dohodou: 400,- EUR ( 12.050,40 Sk)
Slovom: Štyristo EUR (Dvanásťtisfcnulapäťdesiať 40/100 Sk).

Dohodnutá cena:

Podľa

2. Technický dozor investora:
Cena dohodou: 240,- EUR /7.230,24 SKI
Slovom: Dvestoštyridsať EUR (Sedemtisícdvestotridsať 2411 OO Sk) .
Dodávateľ nie je platcom DPH!
Platové podmienky:
I. Celú sumu 400,- EUR za projekt pre stavebné povolenie uhradí objednávateľ dodávateľovi na
základe vystavenej celkovej faktúry po odovzdaní projektu v 6. vyhotoveniach. Splatnosť
faktúry bude do štrnástich (14) dní po jej doručení.
Termin dodávky projektu: 31.03.2014
2. Celú sumu 240,- EUR za technický dozor investora uhradí objednávateľ dodávateľovi na
základe vystavenej faktúry po ukončení prác a odovzdaní stavby vybraným dodávateľom
investorovi. Splatnosť faktúry bude do štrnástich (14) po jej doručení.
Ostatné zmluvné vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom sa riadia platným Obchodným
zákonom č. 513/1991 Z.z.
Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch exemplároch po jednej pre obidve zmluvné strany
a nadobúda platnosť dňom jej podpísanía zmluvnými stranami. Objednávateľ môže od tejto zmluvy
odstúpiť, ak dodávateľ si neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy
a všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy si vyžadujú písomný súhlas oboch strán.

Halič,

07.02.2014

Objednávateľ:

----

...

