ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

číslo zmluvy v ISS objednávateľa:

12/2018

1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:

Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.
Sídlo: Mlynská 27, 040 01 Košice
Zastúpené:
IČO: 44 263 970
DIČ: 202 266 99 24
Bankové spojenie: 400 695 39 51 / 7500
IBAN: SK10 7500 0000 0040 0695 3951
BIC – kód banky: CEKOSKBX

1.2 Zhotoviteľ:

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Zastúpená vo veciach zmluvných: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková,
PhD., dekanka FA STU
Zastúpená vo veciach odborných: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU
Zastúpená vo veciach organizačných: Ing.arch. Katarína Smatanová,
PhD.
Sídlo: Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
IČO: 00397687
Bankové spojenie: 7000081906/8180
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
DIČ: 2020845255
IČ pre DPH: SK2020845255
(ďalej len „zhotoviteľ“)

MA,

2. Predmet zmluvy o spolupráci
1.

2.

3.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa vykonať realizáciu výskumu verejných priestorov - teoretických východísk
pre potreby spracovania Manuálu verejných priestorov mesta Prešov (ďalej ako „dielo“).
Zhotoviteľ pri vykonávaní diela spracuje v nasledovnom obsahovom členení a rozsahu
podľa prílohy 1 tejto zmluvy, prípadne ich úprav dohodnutých operatívne telefonicky,
resp. emailom.
Zhotoviteľ na požiadanie predstaví získané výsledky a navrhnuté riešenia formou
prezentácie so zhotoviteľom a diskusiou za účasti objednávateľa (a zástupcov mesta
Prešov).
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ sa
zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
4. Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy
v termíne do 31. 7. 2018. Presné termíny a organizácia konzultácie budú medzi
zmluvnými stranami dohodnuté operatívne telefonicky.
2. Dodržanie
termínu uvedeného v ods. 4.1. je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením
povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. Ak zhotoviteľ pripraví dielo
na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia – odovzdaním prostredníctvom emailu.
O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Presný termín
bude stanovený operatívne telefonicky.
4. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom
podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom, pričom dňom
podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo
zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.

5. Spolupôsobenie objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup k existujucím dokumentáciam a
spracovaným čiastkových výskumov a podklady k výskumu - fotodokumentácia
existujúceho stavu a ostatné potrebné východiskové dokumenty.
6. Cena a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná
a maximálna; a je vo výške:
cena celkom:
2000 eur s DPH (slovom dvetisíc eur).
Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto
zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
V cene sú zahrnuté náklady na dopravu spojené s jednou konzultáciou zhotoveného diela s
objednávateľom.

2. Za riadne vykonané dielo má povinnosť zhotoviteľ vystaviť faktúru v sume podľa tohto
bodu a túto doručiť objednávateľovi po prevzatí diela.
Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje:
-

meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý
dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

-

meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska
príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je
pridelené,

-

poradové číslo faktúry

-

dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba
prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia
faktúry,

-

dátum vyhotovenia faktúry,

-

dátum splatnosti faktúry,

-

množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

-

základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v
jednotkovej cene v eur,

-

sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

-

výšku dane celkom v eur,

-

meno osoby, ktorá faktúru vystavila,

-

pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný
vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.
3.

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi
nárok na úhradu vzniknutých nákladov v rozsahu podľa stavu rozpracovanosti diela.
Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán.

4. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení
jednotlivých prác predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy. Faktúra bude splatná
do 15 dní od doručenia objednávateľovi.
7. Záverečné ustanovenia
1.
2.

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach
dotknutých touto zmenou.

3. Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.
4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve
vyhotovenia.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné
strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení
zástupcovia zmluvných strán.

V Košiciach dňa . . . 2018

V Bratislave dňa . . . . 2018

___________________________

________________________________
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU

konateľ

