III.
Cena a platobné podmienky
1. Cena je'medzi účastníkmi zmluvy stanovená dohodou v EUR nasledovne:
Názov položky

Sadba 1 kusa

Celkový
počet kusov

Štrbinová sadba
0,077
0,13
Jamková sadba
Cena celkom bez DPH
DPH
Cena celkom za predmet zákazky vrátane DPH

2.

52500
122500

Cena
celkom bez
DPH
4.042,50
15.925
19.967,50
3.993,50
23.961,00

Cena celkom s
DPH
4.851,19.110,19.967,50
3.993,50
23.961,00

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s uskutočnením prác - doprava sadeníc z miesta
ich uloženia do miesta výsadby, preprava ľudí vykonávajúcich výsadbu a všetky služby
súvisiace s plnením predmetu zákazky.

3.

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu prác na základe faktúry zhotoviteľa prevodným
príkazom. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia.
4. Banka predávajúceho a číslo jeho účtu, na ktorý bude prevodný príkaz adresovaný, sú uvedené
v záhlaví tejto zmluvy.
5. Faktúra musí splňať náležitosti daňového dokladu a musí byt' doručená na adresu sídla
kupujúceho. V pochybnostiach sa má zato, že faktúra bola doručená na tretí deň po odoslaní.
6. Podkladom na vystavenie faktúry je odsúhlasenie prác.

IV.
Termín dodania a osobitné dojednania
1. Zhotoviteľ je povinný
začať s poskytovaním služieb bezodkladne po obdržaní sadbového
materiálu a ukončiť ich do 30 dní od ich začatia ak nebude dohodnuté inak.
2. Objednávateľ vopred určí miesto uskutočnenia prác, ako aj spôsob uskutočnenia prác.
3. Výzva na začatie prác môže byt' telefonicky, písomne, e-rnailom alebo faxom.
4. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa prevzatím prác.

v.
Pokuty
l.

Ak zhotoviteľ neuskutoční práce v dohodnutom množstve a včas, má objednávateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške % ceny neuskutočnených prác, pričom nárok náhradu škody ostáva
nedotknutý.

Záverečné

VI.
ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi zmluvy. Všetky
dodatky musia byť písomné, podpísané a očíslované.
2. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach,
pričom každá strana dostane jedno
vyhotovenie.
3. V prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho zo zmluvy sa zmluvné strany budú snažiť
vyriešiť spor prednostne vzájomným rokovaním. Až po neúspechu vzájomných rokovaní budú
na vyriešenie sporu použité príslušné súdy v Slovenskej republike.

