Zmluva o dielo č. 1/2014 BE
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi týmito stranami:
I. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Benice

Adresa:

Obecný úrad Benice, Benice 69, 038 42 Príbovce

IČO:

00647373

DIČ:

2020591760

Štatutárny orgán:

Ing. Milan Remšík – starosta obce

Dodávateľ:

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA STRED

Adresa:

SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice

IČO:

45731837

DIČ:

2022947938

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, pobočka Turčianske Teplice

Číslo účtu:

0353367553/0900

Štatutárny orgán:

Ing. Eva Mališová, riaditeľka
II. Predmet plnenia zmluvy

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka na zabezpečenie služieb pre spracovanie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice na roky 2014 až 2020 zo dňa 27.7.2014
a ponúknutá cena na základe záverov z prieskumu trhu. Cenová ponuka tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať plnenie zmluvy v súlade so špecifikáciou a podmienkami v tejto
zmluve a v ponuke.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané služby zaplatiť zmluvnú cenu.
III. Dielo
1. Dielom je „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Benice na roky 2014 až 2020 v zmysle
Zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a jeho zosúladenie s ďalšími strategickými
dokumentmi na úrovni Žilinského samosprávneho kraja.
IV. Cena diela
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách, ako maximálna vrátane DPH na základe cenovej ponuky.
2. Cena za zhotovenie diela: 500 €, slovom „ Päťsto“ eur. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.
3. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela.
4. Ak sa pri realizácii predmetu vyskytne požiadavka rozšírenia rozsahu diela, alebo zmena diela
v porovnaní s výzvou na predloženie ponuky, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzatvorení
dodatku k tejto zmluve, ktorými upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, prípadne termíny plnenia.

V. Doba plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
2. Doba realizácie predmetu zmluvy je do 30.10.2014.
VI. Platobné podmienky
1. Platba za vykonané služby sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom.
2. Dodávateľ má nárok na zálohovú platbu vo výške 50 % celkovej ceny diela, po preukázaní spracovania
dotazníkov k prieskumu názorov obyvateľstva.
3. Nárok na platbu vzniká po predložení a odsúhlasení súpisu realizovaných prác, služieb a vystavení
faktúry.
4. Splatnosť faktúr je 7 dní od ich vystavenia.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1
exemplár.
3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného
zákonníka.
4. Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
V Beniciach dňa:
Za objednávateľa:

........................................................
Ing. Milan Remšík

V Turčianskych Tepliciach, dňa:
Za dodávateľa:

......................................................
Ing. Eva Mališová

