:

Zmluva o dielo č. 021/P- 03/2018
uzavretá podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými
stranami:
(ďalej len ako „zmluva")

Objednávateľ:

ZOO Bratislava

Sídlo:

Mlynská dolina
842 27 Bratislava 4

Zastúpený:

Ing. Miloslava Šavelová, riaditeľka

Osoba oprávnená zastupovať vo veciach realizácie tejto zmluvy:
Ing. Vladimír Kutka
Bankové spojenie:

ČSOB

IBAN:

SK3575000000000025849043

IČO:

00179710

(ďalej len „objednávateľ")
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:

BOPART spol. s r.o.

Sídlo:

Špitálska 59
811 08 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán:

Palaj Pavol – konateľ

IČO:

35 880 660

DIČ:

2021801958

DIČ DPH:

SK2021801958

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN:

SK0511110000006622336008

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 31188/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet zmluvy
(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, v rozsahu a za podmienok dojednaných
v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku a výsadbu rastlinného materiálu špecifikovaného v prílohe
č. 1 tejto zmluvy.
(2) Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoj náklad vykonať pre objednávateľa polievanie vysadeného rastlinného materiálu
podľa potreby počas letnej sezóny 2018-2019.

III. Čas a miesto plnenia
(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať realizáciu predmetu diela v termíne od 30.04.2018 do 25.05.2018 podľa
aktuálnych klimatických podmienok, tak aby boli zabezpečené všetky podmienky odbornej výsadby
a ďalšieho rozvoja rastlinného materiálu.
(2) Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo v prípade zlých
poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo
pokračovať vo výsadbe rastlinného materiálu.
(3) Objednávateľ je povinný pred nástupom na realizáciu sadovníckych prác zabezpečiť odstránenie
nevhodného materiálu zabraňujúcemu výsadbe rastlinného materiálu na vlastné náklady.
(4) Miestom plnenia zmluvy je: ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava.

IV. Cena predmetu zmluvy
(1) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – dodávka a výsadba rastlinného materiálu, v zmysle cenovej
ponuky:
Cena predmetu diela : 15.638,00 Eur
DPH 20% : 3.127,60 Eur
Cena spolu : 18.765,60 Eur
slovom: osemnásťtisícsedemstošesťdesiatpäť euro a šesťdesiat centov.
(2) Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán.

V. Platobné podmienky
(1) Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle
článku II. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.

VI. Zmluvné pokuty
(1) Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jej časti je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

VII. Zodpovednosť za vady, záruka
(1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
(2) Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy sa uskutoční formou
protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán.
(3) Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za úhyn rastlinné
materiál vzniknutého po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
(4) Zhotoviteľ nezodpovedá za úhyn rastlinného materiálu, ktorý bol spôsobený voľne sa pohybujúcimi zvieratami
alebo návštevníkmi ZOO Bratislava, ktorým zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zabrániť.

(5) Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záruka sa nevzťahuje na
vady spôsobené neodborným zásahom zo strany objednávateľa alebo tretej osoby alebo úmyselným
poškodením výsadby treťou osobou.
(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu,
najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

VIII. Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva bude vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží 2 exempláre.
2) Pre skutočnosti, ktoré nie sú riešené touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalšie
príslušné právne predpisy.
3) Táto zmluva sa môže zmeniť len po vzájomnej dohode účastníkov osobitným dodatkom.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich
skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy / podpisy svojich štatutárnych orgánov.
5) 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. § 5a zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave dňa: 21.05.2018

V Bratislave dňa: 21.05.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

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

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

