Zmluva o dielo - o dodávke mechanizačných prác
uzatvorená medzi dodávateľom: O R A G R O spol. s r.o., 029 62 Oravské Veselé 374
IČO: 31570054
IČ pre DPH : SK 2020426419
Zapísaná v O. R. Okr., súdu y Žiline, qddiel Sro, vložka číslo : 3953/L
zastúpená.: .

a odberateľom:

IČO:
IČpreDPH :
Zapísaná v O.R.okr.súdu v .£$$£.»íoddiel
?..".

AGROPODNK SLAMOZ spol. s r.o.
Wlavná48a,.Zemplínska Teplica, 076 64

lCQ;.3fi2ft-M.4ľ.2lJfi:2020032003
, vložka

Zastúpený:
^

Článok I.
Predmet zmluvy a cena

Predmetom zmluvy je dodávka poľných prác. Pokiaľ je ukončenie zberu dohodnuté dátumom
je rozhodujúci termín ukončenia a nie objem prác dohodnutý zmluvnými stranami. Zdaniteľné
plnenie nastáva posledným dňom vykonania jednotlivého druhu práce.
Bližšia špecifikácia:
Druh práce

ha

Rezanie senáže
Kosenie
Odvoz
Lisovanie slamy
Hnojenie
Sejby kukurice+slneč
Sejby obilnín a repky
Mulčovanie
Mačkanie obilnín a kukCQv! ......
Vakovanie
Ostatné
Hrabanie...,

predp. termín

zákl. cena EUR/ha.

Článok II.
Povinnosti odberateľa
Odberateľ je povinný:
a/ Zaistiť podmienky pre plynulý priebeh dohodnutých prác /dovoz osiva , postreky, príprava
plôch a pod,/
b/ Viditeľne označiť všetky prekážky na plochách, ktoré by mohli spôsobiť poškodenia stroja,
c/ Upozorniť dodávateľa na smer a miesta inžinierskych sietí /káble, plynovody, závlahy,
drenáže. vodovody a pod./
d/ V prípade poškodenia inžinierskych sietí a strojov z dôvodu nesplnenia povinností či. II.
odst. c a b uhradí škody odberateľ.
e/ V priebehu prác sa presvedčiť o kvalite ich prevedenia a denne potvrdiť prevzatie prác
v pracovnom výkaze dodávateľa najneskôr však do 24 hodín od ich prevedenia. Súčasne
vyznačiť v pracovnom výkaze použitie prirážok.
f/ Zabezpečiť v súčinnosti s dodávateľom objektívny systém vyhodnotenia výkonov. Pred započatím
prác skontrolovať vynulovanie a nastavenie počítača stroja a oboznámiť sa s jeho funkčnosťou
h/ Umožniť jednému z pracovníkov dodávateľa telefonické spojenie so zamestnávateľom min. Ix denne.
i/ Odberateľ sa zaväzuje pri dodávke prác, keď sa zberá hmota z riadku zabezpečiť zhrabanie
resp. nakosenie hmoty žacím mačkačom zo šírky min. 6 m a jeho úpravu na šírku do 1,7m.
j/ Zabezpečiť pri sejbe kukurice a slnečnice vrecované hnojivá.
k/ Pri príchode a pred odchodom traktorovej techniky zabezpečiť naplnenie nádrže na plný
sláv aj mimo bežnej pracovnej doby. Pri nesplnení tejto povinnosti uhradí odberateľ
dodávateľovi za služby sumu povýšenú o hodnotu paliva celej nádrže stroja ktorým sa
vykonávali služby. Naplnením nádrže pri príchode stroja sa považuje za splnený záväzok
uhradiť prepravu stroja podľa č. K bod 7. a naplnením nádrže po ukončení prác odberateľ
doplní palivo, ktoré skutočne spotreboval naprace vo svojom podniku.
y prípade, že hodnota paliva dopĺňaného pri príchode presiahne hodnotu ISO EUR
bez DPH, odberateľ to bezodkladne oznámi vedúcemu pracovníkovi
a zapíše do pracovného výkazu.
Článok III.
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ je povinný:
a/ Zaistiť podmienky pre plynulú dodávku prác.
b/ Pri poruchách stroja čo najskôr ho uviesť do prevádzky:
c/ Prevádzať práce podľa dohodnutých preberacích podmienok prípadne podľa zmluvne
uzavretých požiadaviek odberateľa.
d/ Dodávateľ môže odmietnuť bez hospodárskych sankcií požadované práce vykonať
v takých podmienkach, kde by bola ohrozená bezpečnosť osádky stroja, alebo možnosť
poškodenia stroja, alebo vzniku inej škody /svahy, rozmoknutá pôda, kamene, prestoje
a pod.
e/ Zabezpečiť pri práci nepretržitú prevádzku stroja.

Článok IV.

l/
21
B/
If
21
3/
4/
5/

Cenové ujednania
Predajné ceny /ďalej len PC/ sú stanovené v priemerných podmienkach /pôdnych, klimatických a pod./
bez PHM a bez DPH. ktorá sa účtuje k cene podľa platných predpisov a zákonov. Naftu si dodáva
odberateľ sám.
V cenách nieje započítaný prejazd na parcelu, ktorý dodávateľ účtuje vo výške 1,2 EUR/km.
Všeobecné prirážky
Prirážky za prácu v kamenistých pôdach.
Pri práci v kamenistých pôdach sa cena zvyšuje o 20%.
Prirážky za svahovitosť terénu.
Pri svahovitosti nad 10 stupňov sa PC zvyšuje o 15%.
a/ Pri práci v ťažkej rozmoknutej pôde sa ceny zvyšujú o 20%.
b/ Pri obrábaní plôch do 6 ha sa cena zvyšuje o 15%.
Pri lisovaní slamy a zvoz slamy sa pri úrode vyššej ako 30q slamy na íha zvyšuje cena o 2 %
za každý l q.
Pri hnojení sa cena za prácu pri 12m riadkoch zvyšuje o 1.33 EUR/ha.
Ustanovenia bodov B 1-3 nezbavujú dodávateľa možností odmietnuť vykonávanie prác

podľa č.III. ods. d.

61V prípade, že sa v maštaľnom hnojí nebudú nachádzať žiadne cudzie predmety /skaly,
betón, odpad, špagáty, sieťky a podobne/ dodávateľ zníži dohodnutú cenu o 15 %.
Neexistencia cudzích predmetov musí byt1 potvrdená osobitne osádkou stroja na pracovnom výkaze.
V prípade cudzích predmetov má dodávateľ právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy.

II Pri sejbe plôch s nepodrtenými pozberovými zvyškami kukurice a slnečnice alebo pri sejbe
do nezoranej pôdy sa cena zvyšuje o 6.64 EUR/ha.

Článok V.

Ďalšie ujednania
l./
Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
a/ pre pracovníkov dodávateľa primerané ubytovanie, stravovanie, hygienické zariadenia.
b/ poskytnúť možnosť dodávateľovi využiť jeho opravárenské priestory a zariadenia, prípadne
špecialistov na opravy. Umožniť nákup náhradných dielov, mazadiel zo svojich skladov
bez skladových prirážok.
2.1
Dodávateľ s odberateľom sa dohodli na maximálne možnej dennej prevádzke strojov
podľa poveternostných podmienok, včetne prevádzky cez dni pracovného voľna pokoja
a št. sviatky.
3.1
AJ Úhrada sa prevedie:
Platbou vopred suma
.7^
so splatnosťou.....-rr....dní pre započatím prác.
Pokiaľ dôjde k omeškaniu tejto platby, dodávateľ má právo odsunúť termín nástupu
o dobu omeškania bez akýchkoľvek sankcií a zodpovednosti za škodu.
B. Finančným plnením a to so splatnosťou 14 dní od ukončenia prác dodávateľom.
4./
Odberateľ s dodávateľom sa dohodli na zmluvnej pokute, ktorú dodávateľ môže
účtovať v prípade meškania úhrad viac ako 20 dní vo výške 0,1 % za každý deň
omeškania z dlžnej čiastky.
5./
Zmluvné strany sa dohodli na finančnom plnení.
6./

V prípade, že odberateľ zaplatí celú fakturovanú čiastku v termíne uvedenom na faktúre

1.1
8./
9./

l O./
11./
12./

a nemá iné záväzky vo lehote splatnosti, zaväzuje sa mu dodávateľ dobropisovať 3%
z ceny bez DPH. Pri zaplatení faktúry do 14 dní 2,5% a vri zaplatení faktúry do 21
dní 2%.
Dodávateľ bude účtovať prepravu paušálne 150,- EUR za presun
každého stroja. Okrem toho bude účtovať už len prejazdy v samotnom podniku.
Dodávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, pokiaľ mu odberateľ neuhradil
včas všetky jeho pohľadávky vyplývajúce z ktorýchkoľvek predchádzajúcich
zmluvných
vzťahov v dohodnutej lehote splatnosti.
Dodávateľ s odberateľom sa dohodli, že pri prácach vyhodnocovaných plošne
v ha sa ako objektívny údaj bude používať stav z počítača stroja /viď odst. II bod
f/. K tomu má právo a povinnosť pracovník odberateľa pred prácou sa riadne
oboznámiť s funkciou počítača. Odberateľ má právo pri sejbe reklamovať
nekvalitu práce do 21 dní od doby ukončenia sejby.
Pri výrobe drtených a mačkaných krmív z obilnín a kukurice mačkačom Romilom
zodpovedá dodávateľ za požadovanú štruktúru materiálu, ale nezodpovedá
za dietetické a iné kvalitatívne parametre po zakonzervovaní.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek jednostranného odstúpenia
od zmluvy má dodávateľ právo vyúčtovať odstupujúcej strane zmluvnú pokutu vo
výške 20 % z hodnoty dohodnutého objemu prác.
Pri lisovaní krmovín do vakov dodávateľ nezodpovedá za kvalitu konečného produktu
/nakoľko táto je závislá na kvalite vstupnej suroviny, obsahu cukrov, jej čistote,
sušine, obsahu voľnej vody obsahu baktérií v konzervačnom prípravku a pod./.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať túto prácu rýchlo a kvalitne na predpísané tlaky, ktoré
Sú kontrolovateľné na vaku podľa návodu na použitie. Pokiaľ je dodávateľ práce
zároveň dodávateľom vakov, spoluzodpovedá za ich kvalitu s importérom vakov.
Nezodpovedá však za ich vonkajšie poškodenie prerazením, prerezaním , prehryzením
myšami a pod./

13./

Platnosť zmluvy je do

14./

Iné ujednania:

dňa.
* •-''AG&G &!X>1. s r.-u.
& ORAVSKÉ V*3ELÉ
I'J> 71 57 tO Si

dodávate!'

AGROPODNIK SIAMOZ spol. s r.o.
Hlavná 480. Zemplínska Teplica, 076 64
IČO ' 36204447 {2^/^202003200^

7

odberateľ

