Zmluva o dielo č. 03/2013
uzavretá na základe rámcovej dohody zo dňa 24.08.2009 podľa § 11 v spojení s § 64 ods.1až 3
a ods.5 písm.a/ zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a na základe výsledku verejnej súťaže
vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie č.2009/S 83-119764 z 30.04.2009 82/2009
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Adresa:

Primaciálne nám. č. 1 , 814 99 Bratislava

Zastúpený:

Mgr.Rastislav Gajarský, riaditeľ Magistrátu hl. m. SR Bratislavy

IČO:

603 481

Zhotoviteľ:

GKK-geodetická služba,s.r.o.

Adresa:

Poludníkova 9, 821 02 Bratislava

Bankové spojenie:ČSOB,a.s.Bratislava,č.ú.:25829413/7500

IČO:35976942
Bankové spojenie :

DIČ:

Ľudová Banka Bratislava

IČ DPH :
Číslo účtu:

Čl. II.
Predmet plnenia zmluvy
1. Na základe uzatvorenej rámcovej dohody zo dňa 24.08.2009 uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu
o dielo. Predmetom tejto zmluvy o dielo je realizácia geodetických činností určených objednávaťeľom
podľa tejto zmluvy o dielo.
2. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy o dielo zaväzuje realizovať geodetické činnosti a objednávateľ
sa zaväzuje tieto prevziať v súlade s rámcovou dohodou a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa
cenníka geodetických služieb, ktorý tvorí prílohu č. 2 rámcovej dohody.
Čl. III.
Realizácia dodávky
1. Požadovaný druh geodetických činností, špecifikácia objednávky :
-Vyhotovenie geometrického plánu v zmysle Objednávky číslo: OTS 1300434 SNM /13/16/KB
/k.ú.Vinohrady,KN-C p.č.21668 -geometrický plán na oddelenie časti pozemku /
2. Cena za vykonané geodetické činnosti:
2.1. cena za MJ=45 € ,počet MJ 5
2.2. cena bez DPH

= 225,00 €

2.3. DPH 20%

= 45,00 €

2.4. Cena s DPH

=270,00 €

2.5. Správne poplatky,kolky =27,00 €
2.6. Celková cena

=297,00 €

3.Termín dodania prác :riadne vykonané Dielo Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi osobne do 30 dní
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1.Ostatné zmluvné podmienky sú uvedené v rámcovej dohode zo dňa 24.08.2009.
2. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v piatích exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ
obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
V Bratislave, dňa 26.03.2013

V Bratislave, dňa 11.03.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v.r.

……………………………………
Mgr.Rastislav Gajarský
riaditeľ magistrátu

v.r.

………………………………………..
Ing. Ján Križan
konateľ

