
zmluva o dielo

uzatvorená podťa paragrafu 536 a nasl. Zákona 51311991 Zb. lObchodného zákomika/
v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 9 zékonaě.2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorych zákonov medzi zmluvnými stranami uvedenými v č1. I. tejto
zmluvy.
1.1.Objednávatel';

Názov: Gymnazium, Ul,l7.novembra 1180, Topoťčany
Adresa: Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoťčany
Zastípené: Mgr. Vierou Dzurejovou, riaditel'kou školy
tČo: 00160 440
Bankové spoj enie : Štátrra pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 70003l2268l8t80
IBAN: SK33 8180 000000 70003t2268
DIČ: 2)2t29l4t5

l ď alej len obj ednávateťi
I.2. Zhotovitel':

Nazov: Ján Vimper LOTOS
Adresa: Májová 1861256,9562t Jacovce
Zastupené: Janom Vimpeťom, majiteťom
IČo: 17 695 392
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. ,pobočka Topol'čany
Císlo účtu:
IBAN: SK63 0200 000000 0273743192
DIČ: 1032156543
IČ optt: SK 1032156543
Zapísaný: v Živnostenskom registri Okr. úradu Topoťěany , č.406-1507

lďalej len zhotovitel7

Članot I.
Predmet zmluvy

1. Premetom zmluvy je:

,,Arboristické ošetrenie stromov v areáli školy" Ul. 17. novembra 1180/16,
Topol'čany
Jedná sa o ošetrenie 11 ks veťkých stromov pre celkovú stabilizáciu stromov, ztoho 9
orezať z plošiny, ostatné stromolezecky ,2 ks vel'kých stromov vyrúbať podťa
Rozhodnutia Mesta Topoťčany, é. 595912015 , gladícia trojtrňová lks a javorovec
1 ks a odvoz haluziny do kompostárne.

Čtanot n.
Miesto a čas plnenia

1. Miestom plneniá predmetu zmluvy je Gymnazium, Ul. 17. novembra 1180/16,
Topoťčany.

2. Zhotoviteť sa zavázuje, že zrealizuje dielo v zmysle predmetu zmluvy tj. orezanie
stromov astabilizácia stromov do 31.05.2016.
Výrub 2 ks vykonať do 30. novembra 2015.

3. Objednávatel] nebude bezdóvodne obmedzovať výkon prác na predmete diela v mieste
jeho plnenia okem uplatnenia članku VII. Bodu 2 zmluvy.



1.

Článok III.
cena za dielo

Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podťa zákona NR
SR č. 1811996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Ošetrenie stromov aj odvozom na bio skládku .......11ks x 120,00€: 1 320,00 €
Pracovná plošina 25 m ...,... .............10 hod. x 65,00€ : 650,00 €
Výrub stromov sťažené podmienky ..........,.......... 2 ks x 370,50€: 741,00 €
Celková ěiastka bez DPH 2 71t,00 €
DPH20% 542,20 c
Cena celkom s DPH ....,.................................................................. 3 253r20 €

2. Zmluvné strany sa dohodli , že cenadiela je nemenná.

Článok tV.
Platobnó podmienky

Zhotoviteť vystaví faktúru po ukončení diela na základe potvrdeného písomného
dokladu o prevzatí predmetu zmluvy objednávateťom, v zastúpení riaditeťkou školy.
Daňový doklad - faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade s par.
15 zélkonaNR SR ě.22412004 Z.z. v zneníneskorších predpisov,
Splatnosť faktury je 14 dni od jej obdtžaniaobjednávateťom.
Realizované dielo sa stáva majetkom objednávateťa po úhrade celej ceny diela
zhotoviteťa.
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Članok V.
záručná doba

Zaruěná doba je dohodnutá na 24 mesiacov
a pr ev zatia diela obj ednávateťom.
Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby
a zhotoviteť povinnost' bezplatne odstrániť závaďy

odo dňa písomného odovzdania

má objednávatet právo požadovať
diela najneskór do 10 pracovných

dní od ich písomného nahlásenia.
3. Zhotoviteí nezodpovedá za závady,

predmetu zmluvy.
ktoré vznikli z dóvodu nesprávneho používania

Čtrinot vt.
Zmluvné pokuty, úrok z omeškania

1. Vpdpade, že zhotoviteť bude vomeškaní so splnením zmluvy, má objednávateť
narok na zaplatenie pokuty vo qiške 0,05Yo z dohodnutej ceny diela za taZali aer
omeškania.
V prípade omeškania objednávateťa s úhradou faktúry, má zltotoviteť nárok vymáhať
Úrokz omeŠkania vo výške 0,05Yo z fakturovanej sumy zakaždý deň omeškania.
Ak zhotovitef neodstráni věas závady diela v zmysle článku V. zmlulry, tak
objednávateť je oprávnený účtovat' zmluvnú pokutu vo výške 50.- € za každý deň
omeškania.



Článok VII.
Vzájomné spolupósobenie objednávatel'a a zhotovitel'a

1. Objednávateť sprístupní zhotoviteťovi priestory na realizáciu diela v zmysle predmetu
zmluvy do 2 dní po podpise zmluly.

2. Objednávateť je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela v rozsahu a kvalite
realizovaných prác a dodávok prostredníctvom Mgr. Viery Dzurejovej, riaditeťky
školy.

3. Zhotovitel' zodpovedá, že dielo bude realizované v súlade s platnými technickými
notmami Slovenskej republiky a EÚ.

4. Zhotoviteť zodpovedá počas celej doby plnenia predmetu zmluvy v čase odstránenia
závad die|a za dodržiavanie BOZP a PO na pracovisku a v celom areáli školy.

5. Zhotoviteť sa zavázuje, že bude udržiavať disciplínu aporiadok na pracovisku,
zamedzí poškodzovaniu majetku obstarávateťa a nespósobí ujmu tretím osobám
zdržiavajúcim sa v objekte školy. V prípade, že by sa tak stalo, zavázuje sa škodu
uhradiť.

Článok VIII.
záverečné ustanovenia

1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravené touto zmluvou sa riadia
prí s lušnými ustanoveniami Obchodného zákowtíka a súvi siacimi predpi smi.

2. Prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve budú zmluvné strany riešiť ťormou
písomných dodatkov.

3. Táto zmluva nadobúda právoplatnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.

4, Zmluvné strany vl,hlasujú, že s touto zmluvou boli dókladne oboznámené a súhlasia
s jej obsahom.

5, Zmluva o dielo _ie l,rhotor-ená r-šti,roch ror-nopisoch. zktorl,ch objednávatel'obdrží
dve a zhotol,itel' dl,e r-r,hotor enia.

V Topoťčanoch, dňa 06.1 1 .2015 V Topo!'čanoch, dňa 06.1 1,201,5
Ján Vimper LOTOS Mgr. Viera Dzurejová, riadiPfka školy


