ZMLUVA O DIELO VO číslo: 243-001/2017
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Článok I – Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Ladislav Kuczman GRANDIFLORA – ZÁHRADNÍCTVO
Tatranská 172, 940 54 Nové Zámky
IČO: 41126751
DIČ: 1027905593
IČ DPH: SK 1027905593
bankové spojenie: 2628108817/1100
IBAN: SK11000000002628108817
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Objednávateľ:
Obec Svätý Peter
Hlavná ulica 2, 946 57 Svätý Peter
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Jobbágy
IČO: 00306436
DIČ: 2021029274
Číslo účtu: 26398432/0900
IBAN: SK66 0900 0000 0000 2639 8432
Peňažný ústav: SLSP Komárno
(ďalej len „objednávateľ“)
Článok II – Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je realizácia projektu „ Svätopeterský park“ na základe výsledkov
verejného obstarávania zo dňa 22.05. 2017 zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok III – Termíny a miesto plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do 10/2017.
Termín je viazaný k ukončeniu záhradníckych činností v spolupôsobení objednávateľa
30.06.2017.
Miesto plnenia: Svätý Peter
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Článok IV – Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
Celková cena diela je stanovená podľa výsledkov verejného obstarávania zo dňa 22.05.2017 a
splnením kritéria najnižšej ceny, z položkovitého rozpočtu víťazného uchádzača t. j.
Zhotoviteľa podľa článku 1 tejto Zmluvy
na 5 476 EUR s DPH, slovom:
(päťtisícštyristosedemdesiatšesť)
V cene sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady spojené s realizáciou.
Celá suma bude uhradená nasledovne: platba sa uskutoční na základe fakturácie formou
prevodu na účet zhotoviteľa po odovzdaní a prevzatí diela. Faktúru je oprávnený zhotoviteľ
vystaviť deň po riadnom odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa
doručenia.
Faktúra musí byť vystavená na presný názov, IČO a číslo účtu objednávateľa podľa čl. 1 tejto
zmluvy. Všetky údaje (názvy fakturovaných položiek, sumy, množstvá, termíny atď.) musia
byť zhodné s údajmi uvedenými v jej prílohách ( napr. súpis prác, zisťovací protokol atď.).
Súčasťou faktúry bude dodávateľom a odberateľom položkovito odsúhlasený a podpísaný
vystavený súpis zrealizovaných prác a materiálov a po ukončení celého diela preberací
protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
Článok V – Záručné a servisné podmienky
Záruka sa nevzťahuje na okolnosti vis major (napr. extrémne počasie, vandalizmus, krádež,
atď.), ktoré nemôže zhotoviteľ predvídať ani ovplyvniť. Zhotoviteľ nezodpovedá po
odovzdaní diela za nedostatočnú starostlivosť o trávnik a výsadbové plochy po jeho
odovzdaní, ako nedostatočné polievanie, pravidelné kosenie, hnojenie iné potrebné úkony pre
udržanie kvality trávnika a výsadbových plôch. Práce nezahŕňajú následnú starostlivosť o
trávnik a výsadbové plochy po odovzdaní diela. Starostlivosť o zeleň po odovzdaní diela
preberá obec.
Článok VI – Sankcie
V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania (okrem oneskorenia
spôsobeného okolnosťami vis major, viď. Čl. V).
V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi
poplatok z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň
omeškania.
.
Článok VII – Záverečné ustanovenia
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili
s obsahom tejto zmluvy, že nebola podpisovaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok,
obidve zmluvné strany ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
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Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každá zmluvná strana dostane dva z nich.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkovitý rozpočet zhotoviteľa.

Vo Svätom Petre, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.........................................................
Ladislav Kuczman
majiteľ

........................................................
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce
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