
Zmluva č.: 60/Ť/2021 Ev.č.: 1140/2021

 

1. Zmluvné strany
Objednávateľ: Dodávateľ: Ján Fabian- Ranč Pod Ostrou Skalou

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. Vernár 277

Turecká č. 54, 049 25  Dobšiná 05917 Vernár 277

IČO: 31683410 IČO: 33448574

DIČ: 2020500757 DIČ: 1020676998

IČ DPH: SK 2020500757 IČ DPH: SK1020676998

Bankové spojenie: č.účtu:  SK6809000000000099644163 Bank. spoj.: SK68 0900 0000 0000 9964 4454  

Pracovisko

(JPRL, OM)
t. j.

Cena za t. j. v 

€ bez DPH
Množstvo

Cena v € 

bez DPH spolu
Začatie prác

Ukončenie 

prác

329a1 m3 9,13/SM 50 456,50 18.08.2021 31.10.2021

331 0 m3 10,97/SM 65 713,05 18.08.2021 31.10.2021

336 1 m3 18,34/SM 94 1723,96 18.08.2021 31.10.2021

LO 03 m3 0,40 € 209 83,60 18.08.2021 31.10.2021

 418 2 977,11

3. Podmienky ;

3.1. Platobné podmienky    

Doba splatnosti je do 30 dní od doručenia faktúry. Spôsob platby prevodným príkazom. 

3.2.Ostatné podmienky:

7,00

Vybavuje, funkcia: Ing. Matej Kollárik, technik tel: kontakt, mail, fax: 058/7941291

Dátum vyhotovenia: 18.08.2021

Schválil OLH:            ...................................................

                                              Ing. Mgr. Jozef Rogos

................................... ........................................

Marcel Kollárik za dodávateľa

Konateľ spoločnosti

Prílohy: úkolový list, súhlas na ťažbu, zákazkový list a technologický protokol

2. Predmet zmluvy  

Predmet zmluvy

 Komplexná výroba dreva

 Komplexná výroba dreva

Spolu

Manipulácia dreva - ihličnaté

 Komplexná výroba dreva

Dodávateľ postupuje pri vykonávaní prác pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, za používania vlastných výrobných prostriedkov, nástrojov a 
pracovných pomôcok, svojimi vlastnými zamestnancami resp.subdodávateľmi. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy až do jeho 
odovzdania objednávateľovi.
Dodávateľ prác môže vykonávať práce v poraste  (JPRL) len po vydaní súhlasu na ťažbu a po podpise zákazkového listu a zmluvy obidvoma  zmluvnými  
stranami a to len v dňoch pondelok - sobota okrem mimoriadnych udalostí na pokyn nadriadeného.   
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny objemu úloh podľa svojich výrobných možností a klimatických podmienok.
Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným výrubom drevnej hmoty, neupravením ciest do pôvodného stavu, nevyspravením výmoľov. 
Ak dodávateľ prác vyťaží v poraste nevyznačené stromy, odmena za ťažbu týchto stromov nebude zahrnutá do fakturácie a za každý vyťažený nevyznačený 
strom sa bude dodávateľovi prác z výslednej čiastky ku fakturácii zrážať čiastka 30 €.
Dodávateľ prác sa zaväzuje v porastoch s výchovnou ťažbou vyťažiť v poraste všetky vyznačené  stromy. Za každý vyznačený a nevyťažený strom sa bude 
zhotoviteľovi prác zrážať suma vo výške 20 € z výslednej sumy k fakturácii.
Dodávateľ po vymanipulovaní  kmeňov na odvozné dĺžky, alebo sortimenty  je povinný  zmerať dĺžku a stredný priemer  kmeňa  s ich vyznačením na 
dolnom čele a označiť ciachou.
V prípade, že  práce, ktoré sú predmetom zmluvy, neboli prevedené podľa stanovených technologických postupov, v požadovanej kvalite a stanovenom 
termíne podľa zmluvy, môže byť fakturovaná cena znížená do výšky 30% z výslednej sumy k fakturácii.
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať platné zásady v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, správne technologické postupy, protipožiarne predpisy podľa § 4 
- 8 Zákona  č. 314/2001 Z.z. a následných novelizácií, ako aj zásady a princípy FSC. 
Dodávateľ je povinný v zmysle § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP vytvoriť podmienky pre bezpečnú a zdravotne vyhovujúcu prácu, kontrolovať stav 
bezpečnosti a zdravia pri práci, zabezpečiť oboznámenie všetkých svojich zamestnancov a subdodávateľov s právnymi a ostatnýmipredpismi na zaistenie 
BOZP, pravidelne overovať ich znalosti z predpisov  a sústavne vyžadovať a kontrolovať ich dodržiavanie. Pri zistení nedodržiavania zákona bude  voči 
dodávateľovi uplatňovaná zrážka vo výške 25 Eur z mesačnej faktúry. Pri opakovanom nedodržiavaní zákona dvojnásobok predchádzajúcej zrážky a pri 
treťom nedodržaní rozviazanie zákazkovej zmluvy s dodávateľom.                                                                  
Pri akomkoľvek úraze, ktorý nastal na pracovisku objednávateľa je dodávateľ povinný  ihneď túto skutočnosť nahlásiť objednávateľovi a do 8. dni od úrazu 
doručiť záznam o registrovanom pracovnom úraze objednávateľovi.   
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť okamžite všetky zmeny a doplnky údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej zmluvnej strane 
(zmena osobných údajov, adresy, čísla účtu a pod.). 
Zmluvné strany prehlasujú, že všetky sporné otázky budú riešiť prednostne dohodou a až následne  cestou príslušného súdu.
Na základe protokolu o prevzatí prác a pracovísk, ktorý overí vedúci LO, dodávateľ svojím podpisom na origináli protokolu   sú h l a s í   s účtovanými 
prácami.  Prevezme protokol a do 48 hod. zašle objednávateľovi faktúru za prevedené služby a práce.  
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zák. 211/2000 Z.z. Táto zmluva nadobúda platnosť dň om jej podpisu oboma 

zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle ustanovenia 
§47a ods. 1 zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov.


