Zmluva C.94587 08UOI

Š48), 5 ks verejných castí kanalizacných prípojok, kanalizacnej stoky "AC" profilu DN 300
mm dÍžky 93 m, osadenie 4 ks kanalizacných šácht (Š51 až Š54), 6 ks verejných castí
kanalizacných prípojok, kanalizacnej stoky "AC-1" profilu DN 300 mm dÍžky 34 m,
osadenie 1 ks kanalizacnej šachty (Š55) a 2 ks verejných castí kanalizacných prípojok
v súlade s rozpoctom projektu (príloha c. 1 zmluvy).
I

Opis cinností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej
dokumentácie uvedenej v Clánku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom
povolujúcim realizáciu projektu a zároven podla rozhodnutia uvedeného v Clánku IV.
bod 1. písm. a) zmluvy.
V prípade akýchkolvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu cinností
a prác, ktoré majú byt vykonané v rámci projektu za rok 2013, financovanie ktorých je
úcelom poskytnutia dotácie podla zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou
projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie oznacenej v Clánku II. bod 2. zmluvy.
5. Dodávatel(lia) projektu:
Obchodné meno dodávatela:
Sídlo:
ICO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o dielo
Zo dna:
Dodatok c.:
Zo dna:
Dodatok c.:
Zo dna:
Dodatok c.:
Zo dna:

ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
36202053
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l
Vložka c.: 11993N
26.03.2004
1
13.12.2005
2
21.05.2009
3
10.03.2010

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávatela(ov:
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto clánku zmluvy, ktorý je povinn)
zabezpecit príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom v cast
výberu dodávatela. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávatela(ov)
upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom v case výberu dodávatela(ov)
zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo stran~

príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, s ktorým jl
spojená povinnost vrátit poskytnutú dotáciu.
7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použit výlucne na úcel realizácie projektl
špecifikovaného
v bode 1. a 4. tohto clánku zmluvy a spôsobom a za podmieno]
dohodnutých v zmluve.
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