Zmluva o dielo č. Z201648115_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Trnava
Hlavná 1, 91771 Trnava, Slovenská republika
00313114

+421908724605

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL

Sídlo:

Streďanská 2661/49, 95501 Topoľčany, Slovenská republika

IČO:

45415196

DIČ:

1076308574

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK5683605207004202279335

Telefón:

0917379441

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Výrub drevín

Kľúčové slová:

výrub

CPV:

77341000-2 - Prerezávanie stromov

Druh/y:

Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je výrub stromov a krov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Výrub stromov do priemeru 10cm

kus

83

Výrub stromov od priemeru 10 do 20cm

kus

94

Výrub stromov od priemeru 20 do 30cm

kus

58

Výrub stromov od priemeru 30 do 40cm

kus

42

Výrub stromov od priemeru 40 do 50cm

kus

10

Výrub stromov od priemeru 50 do 60cm

kus

8

Výrub stromov od priemeru 60 do 70cm

kus

3

Výrub stromov od priemeru 70 do 80cm

kus

1

Výrub krov

m2

27

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Stromy na výrub sú označené

žltá farba
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Minimum

Maximum

Presne

Cena diela obsahuje

Náklady na dopravné značenie, zábrany, prípadne obchádzky

Cena diela obsahuje

Náklady na stroje, nástroje a zariadenia potrebné k realizácii
predmetu zákazky

Cena diela obsahuje

Náklady na všetky práce a služby potrebné k realizácii predmetu
zákazky

Napílenie drevnej hmoty

manipulovateľné kusy

Uloženie drevnej hmoty vedľa chodníka na kopy v
blízkosti realizácie výrubu

veľkosť kôp určí odberateľ

Výrub drevín bude realizovaný bez odvozu odpadu na
skládku KO
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Pri výkone prác musia byť zachované všetky pravidlá bezpečnosti pri práci, vrátane zabezpečenia manipulačného priestoru
pod stromom, aby nedošlo k ohrozeniu a zraneniu osôb.
Pri výkone prác dodávateľ berie zodpovednosť za všetky škody ktoré vzniknú pri realizácii diela (poškodenie pouličného
osvetlenia, autobusovej zástavky, a pod.)
Lokalitu výrubu drevín odberateľ upresní víťaznému uchádzačovi.
Cena víťazného uchádzača je konečná a nemenná.
Dodávateľ musí mať oprávnenie na výkon výrubu a orezávania drevín
Pri výkone prác je potrebná stromolezecká technika
Dodávateľ sa zaväzuje vyčistiť lokalitu výrubu drevín.
Dodávateľ sa zaväzuje, že vykonanie predmetu zákazky bude realizované výlučne pracovníkmi, ktorý boli preukázateľne
poučený o dodržiavaní predpisov BOZP OPP.
Lokalita výrubov drevín sa nachádza z väčšej časti na svahu
Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi dátum začatia prác a hlásiť denný dispečing.
Výrub stromu je ukončený vtedy, ak e celá nadzemná časť stromu vypílená, popílená na manipulovateľné kusy, uložená na
kopy a okolitá plocha výrubu zbavená zvyškov po výrube - pilín, drobných konárikov a kúskov dreva.
Štítky s číslami stromov po ukončení výrubu odovzdať objednávateľovi.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Hlboká

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.01.2017 08:00:00 - 17.02.2017 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok
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Požadované množstvo:
3.4

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 950,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 950,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

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

5.4

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.

5.5

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.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.01.2017 11:03:01
Objednávateľ:
Mesto Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Tomáš Mikuš - LEVEL
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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