
Článok 3.
Základné pravidlá vykonávania predmetu zmluvy

1. Miestom plnenia je adresa sídla prevádzky zhotoviteľa.
2. Termín plnenia je stanovený priebežne po dobu trvania zmluvy v konkrétnych

objednávkach.

Článok 4.
Cena predmetu zmluvy afakturácia

1. Cena za činnosti vykonávané zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán podľa zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 18/1996 ZZ o cenách v znení
neskorších zmien.

2. Čas opravy sa účtuje hodinovou cenou sadzby za opravu a údržbu vo výške 16,60.EUR bez
DPH, t.j. 19,92 vrátane DPH..

3. Cena náhradných dielov a spotrebného materiálu bude účtovaná v nákupných cenách
navýšených maximálne o 10%.

4. Vykonané opravy bude fakturovať zhotoviteľ objednávateľovi po ich prevzatí
objednávateľom.

5. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúru za skutočne uskutočnené práce. V prípade, že
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti
zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej
alebo doplnenej faktúry klientovi do jeho sídla lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová
lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry
do sídla objednávateľa.

Článok 6.
Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Pre práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené platia

ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace všeobecne záväzne právne predpisy
Slovenskej republiky.

3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných
strán a to formou písomných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oboma zmluvnými
stranami.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia.

V Modre dňa: 13.3.2015

Za objednávateľa:

LESY AAobWR;~~8.@
Harmónia 3001.90001 Modra

'CO: 34110186 DlC/U:: DPH: SK2020360947
• ú: 0019242210/0900 \033/6472062

Za zhotoviteľa:

• v lIBOR-V'E~tŠ ~ AUTOSERVIS
LIbor Veres f Hlavná 325/12. 900 23 VINIČNÉ

Prev.: Podhorská 190112, 900 01 MODRA
IČO: 46 400 354

IČ DPH: SK1046580899


