ZMLUVA O DIELO č. 021/02/2018
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi:
OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodné meno: ZOO Bratislava
Sídlo:
Mlynská dolina 1A
842 27 Bratislava
IČO:
179 710
DIČ:
2020801728
Zastúpený:
Dipl. Ing. Miloslava Šavelová, riaditeľka
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu:
SK 35 7500 0000 0000 2584 9043, SWIFT: CEKOSKBX
Kontakt:
savelova@zoobratislava.sk
ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:

But EVERGREEN GARDEN s.r.o.
P. Horova 22
841 07 Bratislava
IČO:
46 388 877
IČ DPH:
SK2023370811
Zastúpený:
Ľubomír Bút, konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic&Slovakia,a.s.
Číslo účtu:
SK 84 1111 0000 0011 4976 2008, SWIFT: UNCRSKBX
Kontakt:
but.evergreengarden@gmail.com

Čl. I.
Vyhlásenie zmluvných strán
1. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že túto zmluvu o dielo (ďalej aj „zmluva“)
uzatvárajú za účelom uskutočnenia prác týkajúcich sa realizácie diela "Pravidelná
údržba zelene na dohodnutých plochách v areáli ZOO Bratislava“, podľa špecifikácie
diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je personálne, materiálne a organizačne pripravený k
vykonaniu diela.
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – pravidelnú údržbu
jedenkrát mesačne v období od apríla do decembra 2018 a zazimovanie paliem
a ďalšieho rastlinného materiálu na dohodnutých novovysadených plochách, a to

menovite – plocha Bambusového parku (bambusovej výsadby pre pandy) pri vstupe
do ZOO a plocha výsadby na svahu pozdĺž chodníka vedúceho k pavilónu plazov.
(Pravidelné kosenie trávy nie je súčasťou diela).
a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela dojednanú
cenu podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať – zabezpečiť pravidelnú údržbu
novovysadených plôch podľa špecifikácie diela od objednávateľa, ktorá tvorí prílohu
č.1 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať v súlade s podkladmi a podľa pokynov
objednávateľa. Ak nebude možné dielo vykonať podľa pokynov objednávateľa alebo
to vzhľadom na všetky okolnosti nebude vhodné, zhotoviteľ je povinný o tejto
skutočnosti oboznámiť objednávateľa.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo v dojednanom čase samostatne,
vlastnými kapacitami.

Čl. III.
Lehota a miesto vykonania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej kvalite
v súlade s čl. II tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi vždy k 15. dňu v mesiaci
v uvedenom období. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
2. Ak k zhotoveniu diela dôjde pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje
toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vykonaním diela najneskôr do 1 mesiaca po
uzavretí Zmluvy o dielo.
4. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi vykonanie diela v termíne
najneskôr do 1 mesiaca po uzavretí zmluvy o dielo. Za týmto účelom sa zaväzuje
zabezpečiť mu prístup na miesto vykonávania diela v daný deň od 7,00 – 19,00 hod.
4. Miestom plnenia – zhotovenia diela sú dohodnuté novovysadené plochy,
nachádzajúce sa v areáli ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava, a to
menovite – plocha Bambusového parku (bambusovej výsadby pre pandy) pri vstupe
do ZOO a plocha výsadby na svahu pozdĺž chodníka vedúceho k pavilónu plazov.
Dielo bude zhotovené na nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa.

Čl. IV.
Cena diela a Platobné podmienky
1. Zmluvná cena je dohodnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o
cenách v platnom znení.
2. Cena za vykonanie diela je stanovená na základe cenovej ponuky vyhotovenej
podľa zoznamu položiek dodaných objednávateľom.

3. Zmluvná cena obsahuje cenu za realizáciu diela podľa Cenovej ponuky
zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č.2 tejto
zmluvy, a je dohodnutá vo výške:

POLOŽKA

Počet údržieb
v uvedenom období

Cena za 1 údržbu v €
bez DPH 20%

Spolu v €
bez DPH 20%

1. Celodenná údržba

9

380

3420

2. Doprava osôb a materiálov

9

20

180

SPOLU

400

3600

9x celodenná údržba

3 420,00 €

9x doprava osôb a materiálov

180,00 €

ZÁKLAD DANE – SPOLU bez DPH 20%

3 600,00 €

DPH 20%

720,00 €

SPOLU s DPH 20%

4 320,00 €

4. Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce.
5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zrealizovanú mesačnú údržbu vždy po jej
odovzdaní zhotoviteľom v danom mesiaci na základe daňového dokladu - faktúry,
ktorú vystaví zhotoviteľ v lehote splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Cena
jednej mesačnej údržby je podľa Cenovej ponuky zhotoviteľa 480,00 € s DPH 20%.

Čl. V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto vykonania diela a umožní zhotoviteľovi
po celú dobu vykonávania diela pripojenie na odber vody.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za svoje nástroje a materiály.
4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom mieste vykonávania diela (pozemok)
primeranú čistotu a poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli jeho
činnosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvoľní
miesto vykonania diela a uvedie ho do užívania schopného stavu.

Čl. VI.
Záručná doba, zodpovednosť za škodu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi 3 mesiace ako
záruku za dielo, ktorá začína plynúť dňom odovzdania diela.

2. Počas trvania záruky je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené
vady, na ktoré sa záruka vzťahuje. Objednávateľ však nemá nárok na bezplatné
odstránenie závad v prípade, ak k poškodeniu diela došlo činnosťou objednávateľa,
zvierat alebo iných tretích osôb.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou
písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení.
4. 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.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, prosté tiesne
a omylu na znak čoho ju podpisujú.

V Bratislave dňa 13.4.2018

…............v.r.............................
Objednávateľ
ZOO Bratislava

…..............v.r.................................
Zhotoviteľ
But EVERGREEN GARDEN s.r.o.

