Dohoda o spósobe určenia konečnej ceny dodávky

QbjednávateI~
Obec Lozorno
Obecný úrad, Hlavná uI.1
90055 Lozorno
IČO : 00304905
DIČ: 2020643669
Zastúpená Mgr. Ľubošom Tvrdoňom, starostom obce
a
Dodávateľ:
Obchodně meno: MEA Real s.r.o.
Sídlo: P. Horova 19,84108 Bratislava
IČO: 50380788
Zapísaný v: Obchodnom registri OS BA I, odd. Sro, vl.č. 112991/B
Zastúpená Alenou Hudecovou, konateľkou
sa dohodli nasledovne:

1. V zmysle cenovej ponuky dodávateľa 01/2019 z 29.4.2019 objednal objednávateru dodávateUa
objednávkou č.20/2019 60 m2 plochy opravy veľkoplošných výtlkov vjednotkovej cene 32,40
EUR/m2.
2.

Pri vykonaní miestnej obhliadky a prevzatí staveniska $ vykonaním zamerania bob stranami
konštatované, že plocha výtlkov sa za obdobie od póvodného zamerania do reaflzácie opravy
v důsledku ďalšieho opotrebovania a znehodnocovania vozovky vonkajšími vplyvmi zväčšila.
Tieto skutočnosti nebobo možné zistiť v čase vystavenia objednávky.

3.

Zároveň bob dohodnuté, že konečná cena bude vzhľadom na charakter dodávky a jej špeciflká
účtovaná na základe skutočne vykonanej práce, avšak táto nesmie prekročiť čiastku 5.000 EUR.
Táto skutočnosť bola objednávateľom aj potvrdená v objednávke č. 20/2019.

4.

Strany konštatujú, že práce boll riadne zrealizované podra vyššie citovaných objednávok
a pokynov objednávateľa v zastúpenístarostom obce. Po vykonaní prác bob riadnym meraním
zistené, že opravená plocha výtlkov predstavuje 137,82 m2, čo pri dohodnutej jednotkovej
cene činí 4465,37 EUR.

5.

Objednávateľa dodávateľ potvrdzujú, že údaje uvedené v bode 4. zodpovedajú skutočnosti a
že boll riadne overené za ich prítomnosti.

6.

Na základe uvedeného sa strany dohodli, že konečná cena dodávky vychádzajúc z dohodnutej
jednotkovej ceny a skutočnej plochy realizovaných opráv výtlkov činí 4465,37 EUR s DPH,
ktorá bola aj dodávateľom ku dňu podpisu tejto dohody riadne vyúčtovaná.

7. Touto alebo predchádzajúcimi ujednaniami neupravené otázky spravujú Obchodné dodacie
a nákupné podmienky Obce Lozorno v znení účinnom ku dňu podpisu tejto dohody, ktorých
znenie je dostupné na www.lozorno sk pričom dodávater potvrdzuje, že ich znenie je mu
známe a bol s ním oboznámený pred podpisom tejto dohody.
8. Táto dohoda nadobúda platnosf dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia v zmysle osobitného predpisu.

V Lozorne, 21.06.2019
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Real s.r.o.

