
Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponúk, vypracovanej   v súlade  s § 102  zákona  č. 25/2006 
Z. z.  o  verejnom  obstarávaní  a   o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov   v   znení   zákona  
č. 282/2006 Z. z.,   zákona č. 102/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z. a zákona č. 442/2008 Z.z. pre 
zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: Zavlažovanie verejnej zelene a údržba 
čerpacích staníc polievacích vodovodov v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 
 

                     Zmluva o dielo č. ________/2010 (návrh) 
uzatvorená podľa  § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
zmien a doplnkov 
 
Zhotoviteľ:           
  Zastúpený:                      
                             
 
  Bankové spojenie:  
  č.účtu:  
 
  IČO: 11920891 
  DIČ: 1024600621 
  
Objednávateľ:  Mestská časť Bratislava-Petržalka 
 Kutlíkova 17 
 852 12 Bratislava 
 
 zastúpený: starostom  
 
 Bankové spojenie: PKB, pobočka Bratislava 
                               č. účtu:  1800599001/5600 
  IČO: 603201    
 
  

I.  Predmet zmluvy 
Zavlažovanie verejnej zelene a údržba čerpacích staníc polievacích vodovodov, zverených do správy 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v rozsahu a termínoch podľa požiadaviek oprávneného 
zamestnanca objednávateľa. Podľa potreby vykoná zhotoviteľ na základe pokynu oprávneného 
zamestnanca objednávateľa služby navyše, súvisiace so zavlažovaním a prevádzkou polievacích 
zariadení. 
 

II. Čas plnenia 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať služby obsiahnuté v predmete zmluvy na základe pokynu 
oprávneného zamestnanca objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 zmluvy odo dňa nadobudnutia 
účinnosti podľa bodu VIII. ods. 5. tejto zmluvy do 31. decembra 2011. 

 
III. Cena za dielo 

Cena je stanovená dohodou vo výške navrhnutej zhotoviteľom a akceptovanej objednávateľom, a to: 
1. Cena za služby je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy 
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2. V cene za služby podľa čl. III. ods. 1 sú zakomponované všetky pridružené služby, materiál, 
mechanizmy, zamestnanci a réžia. K cenám podľa čl. III. ods. 1 bude/nebude fakturovaná daň 
z pridanej hodnoty. 
 
4. Celková cena za vykonané služby podľa bodu I. zmluvy nepresiahne počas celého času plnenia 
tejto zmluvy hodnotu zákazky stanovenú v § 4 ods. (5) zákona č. 25/2006 Z. z.   
 
 IV. Platobné podmienky  
1.  Zhotoviteľ  je  oprávnený  fakturovať  vykonané  služby na  základe  preberacieho protokolu, 
vystaveného zhotoviteľom, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Preberací protokol tvorí prílohu 
faktúry. 
 
2.  Platba za vykonané služby sa bude uskutočňovať na základe  faktúry, vystavenej zhotoviteľom.  
 
3.  Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre súpis vykonaných služieb a odpočty vodomerov 
z jednotlivých odberných miest za príslušné fakturačné obdobie.  
 
4. Objednávateľ uhradí faktúru za vykonané služby do 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. Úrok 
z omeškania sa stanovuje na 0,05 % za každý deň omeškania. 
 

V. Sankcie 
1.  Pri nedodržaní  termínu, kvality a rozsahu služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, môže objednávateľ 
znížiť fakturovanú čiastku až do výšky 50 %.   
 
2.  V prípade zistenia v 1. bode uvedených nedostatkov sa vykoná obhliadka za účasti oprávnených 
zamestnancov obidvoch zmluvných strán. O tejto skutočnosti bude spísaný protokol, ktorý bude tvoriť 
podklad pre zníženie fakturovanej čiastky. 
  
3. Pri  neplnení predmetu zmluvy a kvality prác zhotoviteľom môže objednávateľ zmluvu vypovedať. 
 
4. Výpoveď zmluvy objednávateľom sa uskutoční písomnou formou s jednomesačnou         
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa 
doručenia. 
 

VI. Povinnosti zhotoviteľa 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie služieb obsiahnutých v predmete zmluvy v termínoch 
určených obstarávateľom kvalitne a pri dodržaní technologickej disciplíny. 
 
2. Zhotoviteľ navrhuje objednávateľovi termín prevzatia vykonaných služieb. 

 
3. Zhotoviteľ bude fakturovať služby, obsiahnuté v predmete zmluvy, t. zn. zavlažovanie verejnej 
zelene na základe množstva vypolievanej vody, určenom odpočtami vodomerov a služby navyše, 
súvisiace so zavlažovaním a prevádzkou polievacích zariadení, ktoré vykonal zhotoviteľ  na základe 
pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa, vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, v súlade s 
článkom III. tejto zmluvy.  
 
4. Zhotoviteľ  zodpovedá   za  škody,  spôsobené   z   nedbanlivosti  alebo  úmyselne,  v  zmysle §373 
- 386 Obchodného zákonníka. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov 
zhotoviteľa. 
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5. Zhotoviteľ spolupracuje s firmami, zabezpečujúcimi údržbu zelene prostredníctvom oprávnených 
zamestnancov objednávateľa tak, aby polievanie bolo koordinované s ich činnosťou. 
 
6. Zhotoviteľ nahlasuje objednávateľovi zásah tretích osôb do zelene.  
 

VII. Ostatné ustanovenia 
1.Oprávnení zamestnanci objednávateľa: …………………….., ………………………. a ďalší 
zamestnanci, poverení vedúcim oddelenia ……………….. Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
 
2. Oprávnení zamestnanci objednávateľa podľa ods. 1 budú preberať vykonané služby vždy do 4. dňa 
v nasledujúcom mesiaci. 
 

VIII. Závere čné ustanovenia 
1. Identifikačné údaje o zhotoviteľovi uvedené v zmluve o dielo sa považujú za dôverné. 
 
2. Zmluva  o   dielo  je   vyhotovená   v   šiestich   vyhotoveniach,  z  ktorých   štyri    dostane 
objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
 
3. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými platnými slovenskými 
právnymi predpismi. 
 
4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, s obojstranným súhlasom, vo forme dodatku. 
 
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
 
 
V Bratislave dňa: 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 

 

 
 
 
 


