
Obchodné meno:

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z2015856_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Obec Jaslovské Bohunice

Nám. sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

00312614

2021133796

SK2021133796

SK19 5600 0000 0011 1583 1001

0335571021

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0903720620

Juraj Seidl

Juraja Sklenára 2072/15, 01001 Žilina, Slovenská republika

34495894

1033713780

neplatca

SK 58 5600 0000 0055 3610 4003

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Výrub drevínNázov:

výrub, vyrúbanie, stromy, dreviny, lesnícke služby, záhradnícke služby

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

77200000-2 - Lesnícke služby; 77300000-3 - Záhradnícke služby; 60100000-9 - Služby

cestnej dopravy

CPV:

SlužbaDruh/y:

27. Ostatné službyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Dreviny sú súčasťou verejnej zelene, nachádzajúcej sa na vegetačnej ploche verejného priestranstva medzi

rodinnými domami a chodníkmi a na miestnych cintorínoch.

•

Požadované služby:  vyrúbanie stromov,  spracovanie kmeňov na "metrovicu", odvoz drevnej hmoty na zberný

dvor. Obvody kmeňov boli namerané vo výške 130 cm nad zemou.

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

66cmListnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

92cmListnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

150cmListnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

93cmListnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

200cmListnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

182cmListnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm
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71cmIhličnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

78cmIhličnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

89cmIhličnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

110cmIhličnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

115cmIhličnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

73cmIhličnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

115cmIhličnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

110cmIhličnatý strom - obvod kmeňa vo výške 130 cm

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

6 stromovPočet listnatých stromov

8 stromovPočet ihličnatých stromov

1 ksPodiel lipy malolistej (Tilia cordata)

2 ksPodiel smreka pichľavého (Picea pungens)

1 ksPodiel borovice čiernej (Pinus nigra)

1 ksPodiel topoľa kanadského

4 ksPodiel brezy previsnutej (Betula pendula)

3 ksPodiel smreka obyčajného (Picea pungens)

2 ksPodiel tuje západnej (Thuja occidentalis)

Vyrúbané stromy požadujeme odvetviť.

Narezať na dĺžku 1 m (metrovica)Drevnú hmotu o priemere nad 10 cm

max. 5 kmOdvoz metrovice na zberný dvor v obci

Orezané konáre sústrediť na jedno miesto v mieste výrubu

dreviny

viď priložená fotodokumentáciaObtiažnosť výrubov

Po ukončení prác v prípade poškodenia uviesť terén do

pôvodného stavu

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Stromy určené na výrub budú označené nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru na kmeni vo výške 130 cm

nad zemou.

Pri výrube musia byť použité primerané bezpečnostné opatrenia a pracovné postupy aj v súvislosti s riadením premávky

na blízkej cestnej komunikácii, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia ľudí a ani ku škodám na majetku.

Výrub musí byť vykonaný na patričnej odbornej úrovni v súlade s STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana

stromovej vegetácie (alebo v súlade s ekvivalentným predpisom) tak, aby nedošlo k vážnemu poškodeniu drevín

zostávajúcich na stanovišti.

Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy dohodnúť s objednávateľom

obhliadku miesta plnenia zmluvy.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

P2160072.JPGFotodokumentácia

P2160073.JPGFotodokumentácia
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P2160074.JPGFotodokumentácia

P2160075.JPGFotodokumentácia

P2160076.JPGFotodokumentácia

P2160077.JPGFotodokumentácia

P2160078.JPGFotodokumentácia

P2160079.JPGFotodokumentácia

P2160080.JPGFotodokumentácia

P2160081.JPGFotodokumentácia

P2160082.JPGFotodokumentácia

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrnavskýKraj:

TrnavaOkres:

Jaslovské BohuniceObec:

Námestie sv. Michala 36/10AUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického

trhoviska verzia 1.1, účinná zo dňa 1.12.2014, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

9.3.2015 8:00:00 - 13.3.2015 13:00:00

Jednotka: 1

Množstvo: 1,0000

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 679,00 EUR

Sadzba DPH: 0,00 %

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 679,00 EUR4.1

IV. Zmluvná cena

V. Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v

zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.1, účinná zo dňa 1.12.2014, ktoré tvoria jej

prílohu č. 1.

5.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných

podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto

zmluve neexistujú.

5.3
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Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto

zmluve neexistujú.

5.3

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú

stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej

republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.4

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými

právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.5

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.1, účinná zo dňa 1.12.2014,

https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

V Bratislave, dňa 24.2.2015 14:01:01

Objednávateľ:

Obec Jaslovské Bohunice

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Juraj Seidl

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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