
Obchodné meno:

Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201618923_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

 Junácka 1, 83291 Bratislava, Slovenská republika

00603317

2020887358

nie je platcom

SK356000000001800349037

+421 249253250

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

31321003

Trnavská cesta 110/B, 82101 Bratislava, Slovenská republika

KULLA SK, s.r.o.

0903369199

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

03120000-8 - Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky; 03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky,
korene, rastlinné rezky a sadenice; 77315000-1 - Výsadba; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

kvety, výsadba, polievanie, kvetinová výsadba, stĺpy verejného osvetlenia

Názov: Kvetinová výzdoba verejného obstarávateľa a starostlivosť o ňu, na stĺpy verejného osvetlenia na
určených miestach MČ - BNM

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

Tovar; SlužbaDruh/y:

27. Ostatné službyKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Zabezpečenie kvetinovej výzdoby na určených miestach mestskej časti Bratislava - Nové Mesto•

Výsadba 80 kusov vegetačných nádob vo vlastníctve objednávateľa uskladnených v Bratislave•

Umiestnenie vegetačných nádob spojených s montážou, demontážou, vrátane likvidácie výsadby po vegetačnom období
na stĺpy verejného osvetlenia

•

Zabezpečenie údržby a zalievania inštalovanej kvetinovej výzdoby počas celého vegetačného obdobia•

Časové obdobie kvetinovej výzdoby - od 15.08.2016 - 20.10.2016•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

80ksVýsadba do samozavlažovacích nádob vo vlastníctve objednávateľa, s
objemom nádrže na vodu 30l

31za týždeňNutnosť polievania za týždeň
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1614kusovPočet sadeníc v kruhovom kvetináči na jednom stĺpe

2218cmMuškáty nakvitnuté a dlhé aspoň

50litreŠpeciálny substrát  vysokej kvality - 1 kruhová nádoba

80gnádobaAquaholder na dno nádoby

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

dodať sadenice kvetov do nádob, výzdobu nasledujúcej
špecifikácie:

1. Dodávateľ sa zaväzuje

kvetinová výsadba bude pozostávať z okrasných kvetín pre
samozavlažovaciu nádobu

Pol. č.1

kvetináč na jednom stĺpe bude obsahovať 2
samozavlažovacie nádoby /viď príloha/

Pol. č.2

v 1 vegetačnej nádobe bude 7 - 8 kusov sadeníc -ťahavý
muškát /pelargonium peltatum/ jednej farby, /alebo iné
rastliny po dohode s objednávateľom/

Pol. č.3

v čase dodávky musia byť muškáty nakvitnuté a dlhé aspoň
18 - 22 cm

Pol. č.4

špeciálny substrát na muškáty vysokej kvality /50 l/nádoba/Pol. č.5

aquaholder na dno nádoby /80g/nádoba/Pol. č.6

dlhopôsobiace pevné hnojivo pre dobrý rast muškátovPol. č.7

namontovať, udržiavať a demontovať objednávateľovi 80 ks
samozavlažovacích nádob

Pol. č.8

zabezpečiť montáž kvetináčov podľa určenia miesta
objednávateľom

Pol. č.9

počas vegetácie starať o kvetinovú výzdobu nasledovne:2.  Dodávateľ sa zaväzuje

zavlažovať v intervaloch podľa poveternostných podmienok
/ minimálne 1 x za 7 dní/

Pol. č.1

hnojiť tekutým hnojivom pravidelne pri každej zálievkePol. č.2

odstraňovať suché a odkvitnuté časti rastlín raz za 14 dníPol. č.3

udržiavať rastliny v dobrej zdravotnej kondícii, v prípade
odumretia rastlín obnoviť alebo doplniť stav výsadby

Pol. č.4

dodávateľ sa zaväzuje, ak z akýchkoľ. dôvodov
/vandalizmus, poveter. podmienky, choroby/ bude kvetinová
výzdoba poškodená, nahradí túto  výzdobu novou  do 24
hod., neplatí pri nepriazni počasia

Pol. č.5

nahradená poškodená výzdoba musí byť porovnateľná s
ostatnými nepoškodenými nádobami, po dohode s
objednávateľom najneskôr do 5 pracovných dní

Pol. č.6

po ukončení sezóny:3.  Dodávateľ sa zaväzuje

demontovať samozavlažovacie nádobyPol. č.1

zlikvidovať odpadPol. č.2

vyčistiť a vydezinfikovať nádobyPol. č.3

odovzdať nepoškodené nádoby na miesto určené
objednávateľom s prihliadnutím na ich bežné opotrebenie
vplyvom výsadby a počasia

Pol. č.4

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje po ukončení sezóny demontovať samozavlažovacie nádoby, zlikvidovať odpad, vyčistiť a vydezinfikovať
nádoby

Dodávateľ musí v prípade poškodenia výzdoby na vlastné náklady zabezpečiť výmenu kvetinovej výzdoby čo najskôr, najneskôr do 5
pracovných dní od  nahlásenia objednávateľom, resp. po vlastnom zistení

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
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Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Pokuta za nedodržanie uvedených osobitých požiadaviek na plnenie, nedodanie tovaru podľa popisu, neposkytnutie služieb a
termínoch uvedených v objed. formulári je 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verej. obstarávateľa, uvedenej v kúpnej
zmluve do 10 prac. dní. Pokutu nie je možné uplatniť pri zásahu vyššej moci, teda okolností, ktoré dodávateľ nevedel ovplyvniť, hoci
vyvinul všetko úsilie.

Nedodržanie určených osobitých požiadaviek na plnenie bude objed. považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto
zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku
neprijme a odstúpi od zmluvy

Dodávateľ je zodpovedný za škodu v plnom rozsahu, ktorá vznikne porušením záväzku zo zmluvy, ak je preukázané, že túto škodu
spôsobil on, či jeho subdodávateľ úmyselne alebo priamo. Dodávateľ nie je zodpovedný za spôsobenú škodu treťou stranou, teda
tzv. vyššou mocou, ktorú aj napriek svojmu všetkému vyvinutému úsiliu nemohol odvrátiť.

Od 1.11.2015 je účinný zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý nemá
v registri konečných užívateľov výhod zapísaných užívateľov výhod.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

DSC07008.JPGkvetináč

DSC07009.JPGKvetináč 2

DSC07010.JPGkvetináč 3

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

Bratislava IIIOkres:

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Junácka č.1, Prírodné jazero KuchajdaUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

15.8.2016 13:48:00 - 20.10.2016 13:49:00

Jednotka: počet kvetináčov určených na kvetinovú výsadbu

Požadované množstvo: 80,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 800,00 EUR4.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
KULLA SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 3.8.2016 14:24:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.5

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1
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