Servisná zmluva - č.021/001/2018
uzatvorená v zmysle § 269,odst.2 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
___________________________________________________________________
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA
Mlynská dolina 1A
842 27 Bratislava

Zastúpený :

Ing. Miloslava Šavelová

IČO :
DIČ :
IČ DPH :

00 179 710
2020801728
SK2020801728
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ :

AKS event, s.r.o.
Bojnická 24
831 04 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Milan Taška, konateľ spoločnosti
Mgr. Rastislav Berger, konateľ spoločnosti

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

50687778
2120431060
SK 2120431060
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom servisnej zmluvy je prenájom mobilného WC so servisom 2x týždenne v objekte
Zoologická záhrada v Bratislave, v rozsahu špecifikovanom v čl. III., ods. 1, tejto
zmluvy.

III.
Rozsah a čas plnenia


Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonáva pravidelný servis 2 ks mobilnej toalety a to:
-

2x týždenne

2. Z každého výkonu prác vyhotoví zhotoviteľ pre objednávateľa písomný protokol, v ktorom uvedie
konkrétny rozsah vykonaných prác a zoznam materiálov použitých pri prípadnej oprave.
IV.
Cena
1. Zmluvné strany dohodli cenu za výkon zmluvných činností v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996
Z.z. o cenách nasledovne:
Servisné činnosti:
Mesačný prenájom 2 ks mobilnej toalety + servis 2x týždenne
Suma spolu bez DPH: 200,00 eur
2. K takto dohodnutým cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
V.
Platobné podmienky
1.

Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúr vystavených
zhotoviteľom. Fakturovať sa bude 1x mesačne po dobu nájmu mobilnej toalety.
 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
VI.
Sankcie

1. V prípade nedodržania povinnosti objednávateľa uvedenej v čl. V, bod 2. tejto zmluvy, zaplatí
objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Dohodnutím zmluvnej pokuty podľa jednotlivých ustanovení nie je dotknuté právo na náhradu škody
spôsobenej
porušením
povinností,
na
ktorú
je zmluvná pokuta viazaná, a to v čiastke
prevyšujúcej čiastku dohodnutej zmluvnej pokuty.

VII.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy v súlade s
platnými právnymi predpismi a je bez vád.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli servisnou činnosťou zo strany objednávateľa.

VIII.
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.6..2018 – 30.09.2018.
2. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať v lehote 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým
dňom nasledujúceho mesiaca po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
IX.

Vyššia moc
1. Zmluvné strany sú zbavené svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v prípadoch a v rozsahu
pôsobenia vyššej moci. Pôsobením vyššej moci sa rozumejú také mimoriadne okolnosti, ktoré
nepredpokladane a neočakávane vznikli po uzatvorení Zmluvy, ako sú vojna, požiar, povodne a iné
prírodné katastrofy, importné a exportné obmedzenia vyhlásené vládou, štrajky tretích osôb alebo iné,
ktoré sú mimo možnosti kontroly Zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sú povinné v každom prípade vzájomne sa informovať o pôsobení vyššej moci bez
omeškania najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní písomnou formou, faxom alebo telegramom.
Okolnosti vyššej moci musia byť doložené nezávislým orgánom (polícia, obchodná komora, štátny
orgán).
X.
Záverečné ustanovenia
1. Meniť a dopĺňať zmluvu možno len na základe dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.
3. V prípade, že niektorej zo zmluvných strán vzniknú zmeny v technických alebo prevádzkových
pomeroch, pre ktoré nebude možné splniť záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, je zmluvná strana
povinná neodkladne oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane zároveň s návrhom náhradného
riešenia, či zmeny zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno
zhotoviteľ.
 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia podľa ust. §47 a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník
v spojení s ust. §5 a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

v Bratislava, dňa 24.05.2018

................... v. r. .................
za objednávateľa

v Bratislave, dňa 24.05.2018

................... v. r. .................
za zhotoviteľa

