zmluva o dielo

uzatvorená podla § 26l a nasl. obchodného zákonnika - zákona
neskorších zmien

č

. 5I3lI99l Zb. v

zneli

zmluvné §třany:

objednávatel':

MestoSpišskéVlachy
sNP 34, 053 6t Spišské Vlachy
Zast.l Lubomir Fifik
Ičo: 003 29 657
DIČ:202 13 31 543
Bankové spo.jenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK64 5600 0000 0034 4002 100l

BIcI KoMASK2X

/ďalej len "objednávatel"'/
a

Po§kytovatel':

Mestské lesy a majetky spol. s.Lo.
053 61 Spišské Vlachy
Zast.: Vladimir Sajdák

Ičo:36514 62,7
DIČ 2O2 I'7 69 288

Bankové spojenie: Slovenská sporiteťňa a,s,
IBAN: SK22 0900 0000 0005 2243 1422
BIC: GIBASKBX
/ďalej len "po§kytovatel''i/
sa dohodli na uzatvorení tejto

zmluvy o diele za nasledujúcich podmienok

č1.I

Predmet zmlurY
Predmetom zmluvyje údržbazelene: kosenie trávy na územímesta Spišské Vlachy.
Kosenie trávy| - každý 2 týždeň alebo prispósobenie kosenia povetemostným podmientam

objekty:

Mestský cintorin
ul,9. mája
ul, Včeiná
Rudol'ová záhrada
Zahurou

5500 m2
8 l00 m2
900 m2
300 m2
'700 m2

čt. rr

Platno§ť zmluvy
Zmluva sa uzatvám na dobu určifu od 30,4, 2014 do l5,11,20t4

cena

L

čt. rrr

a platobné

podmienky

1. Zmluvné strany

2.
3.

sa dohodli na cene kosenia trálnika 4,75 €/hod
Dodávatel'sa Zavázuje fakfurovať vykonané práce priebežne. súčasťoufakfuryje súpis
vykonarrých prác podpísaný povereným zamestnancom objednávatel'a.
Uhrada za vykonané pláce sa bude vykonávať na základe faktury vyhotoveneJ
dodávatelom v dvoch vyhotoveniach.

čt. rv
Práva a povinno§ti zmluvných §trán
Posk}tovatef je povinný|
a) vykonávať přáce podla ust. §537, odst. 1 obchod- zákonnika.
b) na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo a svoju zodpovednosť.
c) bezplatne odstániť chyby spósobené pd vykonaní práce.
d) vykonávať práceje Zhotoviteť povinný zabezpečovať s náležitou stalo§tlivosťou
a odbomosťou, P tom je povinrrý dodržiavať pok}ny objednávatel'a v súlade sjeho
záujmami.
Objednávatef je povinrrý:
Posk}tnúťposk),tovatelbvi všetky potrebné ná§troje a infoímácie k efektivnemu vykonaniu
prác. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdrar ia prt práct,

čt. v
záverečnéustanovenie

l. Zmluvaje vyhotovená v
a dva pre posk),tovateLa.

št}Ťoch rovnopisoch, z ktorych dva sú určenépre objednávateťa

Zmeny a doplnky tejto zmluvyje možnérobiť výhradne písomnou fomou.
Zmeny a doplnl<y sú platné iba vtedy, ak sú podpísané obomi zmluvn:ými stranami_
3, Zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu oboch zmlu\,ných strán,
2.

V spišských vlachoch

..!,?,.!.l......

2ol4

Lubonrír Fifik - primátor mesta
Objedrrávatel

V Spišských Vlaclroch

..:!ý...i].1I...

vladimír Sajdák
Posk}tovate]'

2014

