Zmluva o dielo
Údržba zelene r.2011

Objednávateľ:

Obec Dunajská Lužná

Adresa

Jánošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lužná

Zastúpený:

Štefan Jurčík , starosta obce
00 400 009

Bank. spojenie

VÚB č. účtu 25522-112/0200

Dodávateľ

Karol Krištof

Adresa

Pri jame 538/42, 90042 Dunajská Lužná

IČO

45 559 481

DIČ

107 757 2122

Bank. spojenie

VUB č. účtu 277 494 5357/0200

Uzatvárajú podľa ust.§261 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
V znení jeho zmien a doplnkov túto zmluvu :

Čl. I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je údržba verejnej zelene: kosenie trávy, vyhrabanie trávnikov, strihanie
okrasných drevín na verejných priestranstvách , vrátane odvozu zelenej hmoty .
Strihanie okrasných drevín : 1 x do mesiaca
Kosenie trávy :

- každý druhý týždeň,
alebo prispôsobenie kosenia poveternostným podmienkam

Objekty:

Jánošíkovä

-166/1 - pri fontáne
165/1 - pri Mertušovi

trávnik 2154 m2

kríky 1000 m2

trávnik

kríky 1002 m2

1975 m2

71/1 - pri Erbe (kosenie sponzorsky)
N. Košariská

- 214/7, 214/5 - park

trávnik 2165 m2

kríky

181 m2

kríky

978 m2

-
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Čl. II.
Platnosť zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.5.2011 do 15.11.2011

Čl. III.
Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na celé zmluvné obdobie za všetky vykonané práce, podľa cenovej
ponuky:

Strihanie okrasných drevín

0,46 €/m2

Kosenie trávnika ( do 10 cm )

0,06 €/m2

Kosenie trávnika (nad 10 cm)

0,10 €/m2

Postrek proti burine

0,20 €/m2

Hrabanie lístia

0,06 €/m2

Kosenie futbalového ihriska „Jama" MOC
Kosenie v svahovitom teréne

0,14 C/m2

2. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať vykonané práce priebežne . Súčasťou faktúry je súpis
vykonaných prác podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa.
3. Úhrada za vykonané práce sa bude vykonávať na základe faktúry

vyhotovenej dodávateľom

v dvoch vyhotoveniach.
4. Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ je povinný:
a) Vykonať práce podľa ust.§537, odst.l obchod, zákonníka
b) Na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo a svoju zodpovednosť.
c) Bezplatne odstrániť chyby spôsobené pri vykonaní práce.
d) Vykonávať práce je zhotoviteľ povinný zabezpečovať s náležitou starostlivosťou a odbornosťou.
Pritom je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa v súlade s jeho záujmami.
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Objednávateľ je povinný:
Poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie k efektívnemu vykonaniu prác.Zmluvné strany
sú povinné dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Čl. V.
Sankcie
V prípade nedodržania splatnosti faktúr je zhotoviteľ oprávnený účtovať úroky z omeškania
vo výške 0,01 % z hodnoty predmetnej faktúry za každý deň omeškania.
Čl. VI.
Ukončenie platnosti zmluvy
Platnosť zmluvy zaniká :
1. Uplynutím lehoty dňom 16.11.2011
2.Dôvodom na jednostranné vypovedanie platnosti zmluvy môže byť porušenie technologickej
disciplíny zhotoviteľom.
3.Výpoved'ou bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenie
1.Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva
pre zhotoviteľa.
2.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno robiť výhradne písomnou formou.
Zmeny a doplnky sú platné iba vtedy, ak sú podpísané obomi zmluvnými stranami.
3.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

