Zmluva o dielo č.30030/15
uzavretá v zmysle podľa § 536-565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.z. v znení neskorších predpisov.
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ :
adresa :
osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných :

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu

IČO :
Bankové spojenie:
číslo účtu :
SWIFT :

00 60 34 81
ČSOB a.s.
IBAN SK37 7500 0000 0000 2582 9413
CEKOSKBX

Zhotoviteľ :
adresa :
osoba oprávnená konať za zhotoviteľa :
osoba oprávnená konať vo veciach technických :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie:
číslo účtu :
SWIFT :

IGK s.r.o.
Kozmonautická 5, 821 02 Bratislava
Ing. Juraj Uhliarik
Ing. Juraj Uhliarik
45 41 23 24

Čl. II.
Predmet zmluvy
Na základe objednávky č.OTS1500250-SNM/15/4/KB zo dňa 23.3.2015 uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o dielo.
Predmetom je dodanie služieb-geodetických prác a to :
Vyhotovenie geometrického plánu na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov registra C KN parc.č.17340/3,6,7 podľa zamerania v teréne
a grafickej prílohy, v rozsahu častí z pozemkov registra E KN parc.č.17339/2, 17340 a 17343 v k.ú. Rača

Čl. III.
Realizácia geodetických prác
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať geodetické práce uvedené v Čl.II. a objednávateľ sa zaväzuje tieto prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu.
Cena za vykonané geodetické práce :
DPH
cena + DPH
Cena za MJ, DPH
26,6666 € 5,3333 € 31,9999 €
počet MJ
4
Spolu bez DPH
106,67 €
DPH
21,33 €
Správna poplatky
27,00 €
Celková cena :
155,00 €

3. Termín zhotovenia prác je 30 dní od dňa podpísania zmluvy o dielo objednávateľom.
3.1. Termín odovzdania geometrických plánov do 5 pracovných dní od úradného overenia na OÚ Bratislava - katastrálny odbor
3.2. Počet vyhotovených geometrických plánov je 3ks

Čl. IV.
Záverečné ustanovenie
1.
2.

Zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v piatich exeplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ
jedno vyhotovenie.

V Bratislave, dňa 13.04.2015

V Bratislave, dňa 07.04.2015

Objednávateľ
podpis
v.r.

Zhotoviteľ
podpis
v.r.

Mgr. Martin Maruška, riaditeľ magistrátu

Ing. Juraj Uhliarik, konateľ

