Servisná zmluva č. 021/P-05/2018
uzatvorená v zmysle §269, odst. 2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:

Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava
Mlynská dolina 1A
Bratislava 842 27 – mestská časť Karlova Ves
00179710
2020801728
SK2020801728
Ing. Miloslava Šavelová

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:

AKS event, s.r.o.
Bojnická 34
Bratislava 831 04
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sro, Vložka číslo: 117161/B
50687778
2120431060
SK2120431060
Milan Taška - konateľ spoločnosti
Rastislav Berger - konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. PREDMET A CENA DIELA
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi zabezpečí v období trvania produkty podľa
rozpisu:
Produkt
Mobilné WC so servisom 2x týždenne

Ks
2

Cena mobilných WC so servisom 2x týždenne na obdobie prenájmu je:
05.10.2018 - 31.10.2018
bez DPH: 88,00€ (1x WC 87,00, 1x WC 1,00€)
DPH: 17,60€
s DPH: 105,60€
01.11.2018 - 31.03.2019
bez DPH: 101,00€ (1x WC 100,€, 1x WC 1€)
DPH: 20,20€
s DPH: 121,20€
01.04.2019 - 30.09.2019
bez DPH: 200,00€
DPH: 40,00€
s DPH: 240,00€
01.10.2019 - 31.03.2020
bez DPH: 101,00€ (1x WC 100, 1x WC 1€)
DPH: 20,20€
s DPH: 121,20€
01.04.2020 - 30.09.2020
bez DPH: 200,00€
DPH: 40,00€
s DPH: 240,00€
01.10.2020 - 31.12.2020
bez DPH: 101,00€ (1x WC 100€, 1x WC 1€)
DPH: 20,20€
s DPH: 121,20€
III. DOBA A MIESTO PLNENIA ZÁKAZKY
3.1 Doba platnosti zmluvy: na dobu určitú od 05.10.2018 do 31.12.2020. Zmluvu je možné
ktoroukoľvek zmluvnou stranou vypovedať, a to bez udania dôvodu, s výpovednou
lehotou 1 (jeden) mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni
doručenia výpovede.
3.2 Miesto plnenia: ZOO Bratislava, Mlynská dolina, 1A

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1
4.2
4.3

Cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví. Doba
splatnosti faktúry sa zjednáva na 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra bude obsahovať zákonné údaje.
Objednávateľ môže faktúru zhotoviteľovi vrátiť do dátumu jej splatnosti pod
podmienkou, že obsahuje nesprávne, či chybné údaje. V tomto prípade zhotoviteľ
vystaví opravenú faktúru s novým termínom splatnosti.

V. ZMLUVNÉ PRODUKTY
5.1

5.2

5.3

V prípade omeškania sa s termínom vykonania diela je objednávateľ oprávnený
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z poslednej fakturovanej sumy
cena diela s DPH za každý deň omeškania.
V prípade omeškania s termínom splatnosti faktúr je zhotoviteľ oprávnený účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
Takto zjednané zmluvné pokuty nemajú vplyv na prípadnú povinnosť náhrady škody.
Dojednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne
druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
6.1

Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ
účtovať a objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi rozpracované práce vo výške,
odpovedajúcej rozsahu vykonaných prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1

7.2
7.3

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa ust. § 47a ods. 1 zákona č.
546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ustanovením
§ 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej a nemajú proti
jej forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa: 02.10.2018

V Bratislave dňa: 02.10.2018

Za objednávateľa: Zoologická záhrada Bratislava,
skrátený názov ZOO Bratislava

Za zhotoviteľa: AKS event, s.r.o.

.........................v.r................................

...........................v.r........................

