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Zmluva o poskytovaní služby č. O'wÁ O 'íl uÁ'S

uzavretá podl'a ustanovenia § 269 ods. 1 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník

ČlánokÍ
Zmluvné strany

1.1 Poskytovate?'

Názov: ESP Plus, s.r.o.
Sídlo: Stare Grunty 40, 841 04 Bratislava
Zastúpený : Jozefom Orsovicsom
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Č.íslo účtu : 2692696756/0200
IČO :45332533

(ďalej len "Poskytovater") 4%'

1.2 0bjednávatel'

Názov:

Sídlo:

Zastúpený :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :

Mestská ěast' Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Prantiška 8, 842 62 Bratis4ava
Ing. Iveta Hanulííová, starostka
Prima banka Slovensko, a.s.
18 04 14 30 0l/5600
00 603 520

(ďalej len "Objednávater")

Článok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zrnluvy je vykonávanie prác spočívajúcich v údržbe verejnej zelene -
?kosenie trávnatých plóch? (d'alej len "Míba zelene") v mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, a to v lokalitách Rovnice, Kútiky a Dlhé Diely, a to poď'a priloženého
pasportu zelene (Príloha č. 1) o výmere 48,25 ha v členení:

4
IRovina 1:5
ISvahl:2
Isvahi:i

W
115,49ha
12<),98 ha
ffi
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Článok III
Čas plnenia

3.1 Zmluvasauzatváranadobuurčitú,atoodl2.04.20l3do31.l2.20l4.

Článok IV
Spósob plnenia

4.1 Poskytovater sa zavmuje vykonávat' aaMržbu zelene" podra metodiky (Príloha č. 2),
ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast' tejto zrnluvy, a to na základe objednania konkrétnej
činnosti Objednávaterom, na konkrétnej ploche suvedením konkrétneho termínu
ukončenia prác.
DÍua trvania jedného kosenia sa stanovuje na dobu 4 -6 týždňov, v závislosti od
poČasia.

4.2 Vykonané služby 3e Poskytovater povinný odovzdat' Objednávaterovi do 3 dní od ich
ukončenia. O výsledku preberacieho konania, ktorého súčast'ou je fyzická ohliadka
posúdenia kvality služieb, spíše poverený pracovník Objedru'vatera záznam
vpracovnom demiíkuPoskytovatera. ó

I

4.3 Nedostatky je Poskytovater povinný odstránit' do 24 hodín po spísaní záznamu
v pracovnom denníku a na svoje náklady.

4.4 Vykonané služby budú za Poskytovatera odovzdávat' minimálne Ix týždenne
nasledovné poverené osoby:

Jozc[ Orsovics........................................................................................................

Za Ol.iednávaíel'a bude vykonané služby preberať poverený pracovnflc referátu
ckológic a zelciie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Kar.lova Ves.

4.5 V sťiladc s ustíinoveníi'n § 4 ods. 3) a 4) Všeobecne záv?ého nariadenia mestskej
«'asti 13ratislava-Karlova Ves č. 6/2008 z 04. 11.2008 sa na území mestskej časti údržba
zclcne drobnými motorovými mechanizmami zakazuje v dňoch pracovného pokoja a
povol'uje nasledovne:

v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 19.00 hod.,
v sobotu od 8.00 hod. do 18.00 hod.

ČlánokV
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za jednotlivé výkony služieb je stanovená dohodou zmluvných strán. Presný
rozpis s určením ceny za jednotlivé výkony tvorí Prílohu č. 3 tejto zrnluvy, v zmysle
výsledku sút'aže.

5.2 0bjednávater si vyhradzuje právo vystavit' objednávky aj na položky uvedcííé
v (;2epníkH iďom+aií*ych cien, sor<i tvm Prílohu č. 4 tej to zrnluvy-
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'l,:1 I»líilli;í Zíl vykonané služby, súvisiace súdížbou zelene sa bude uskutočňovať na
y.í'iklmlc laiikti:ir vystavených Poskytovaterom. Posk2iitovater ku každej faktúre vyčísli
výškii íií'íkl;iclov vzniknutých vsúvislosti snakladaním sodpadom pri vykonávaní
y;liiž.by.

5,4 Vyk«íiiíiiié služby budú vyfakturované po ich fyzickom apísomnom prevzatí
0blacdnt'tvtiíci'om, na základe protokolu o prebratí vykonaných prác, podpísaného
l)nskyms»títcl'om a oprávneným pracovníkom objednávatera. Preberací protokol tvorí
liiaílnhti Imktúry. Splatnost' faktúry je 60 ůí od jej doručenia Objednávaterovi.

('I'.ljumk Vl
Sankcic

6.1 V prípade'omeškania platby je Objednávater povinný Poskytovaterovi zaplatit
popl;ilok :/. «imeškania v zmysle platných predpisov.

6.2 l)oskytovatel' preberá zodpovednost' za všetky škody, ak knim došlo vd6sledku
"údržby zelene". Zhotovitel' nesie zodpovednost' za všetky škody, ktoré vzniknú
z dóvodu vykonávaínia dohodnutých prác. Zhotovitel' je povinný vykonávat' predmet
plnenia tejto zmluvy tak, aby nedošlo ku škodám na majetku objednávatera.
Zhotovitel' zodpovedá za škodu spósobenú na majetku objednávatera, ak bola
sp5sobená zhotovitel'om alebo jeho pracovníkíni alebo bom sp8sobená tret'ou osobou
na majetku objednávatel'a z dóvodu, že si zhotoviter nesplnil riadne a včas povinnosti
podl'a tejto zmluvy a zákona. Zhotovitel' zodpovedá za škodu spósobenú tretej osobe,
ktorá vznikla pri vykonávani činností podra tejto zmluvy.

6.3

6.4

Za každé porušenie povinností vyplývajúcich zo zínluvy, za nedodržanie terínínu
vykonania prác, metodiky prác, alebo za škodu, sp8sobenú z nedbanlivosti pri ?ůdržbe
zelene" alebo sp8sobenú zvolením nesprávneho technologického postupu, je
Poskytovater povinný zaplatit' Objednávaterovi zmluvnú pokutu vo výške 500,-eur,
a to do 14 dni od 5ej uplatnenia Objednčrvaterom.

Poskytovater bude zbavený povinnosti zaplatit pokutu iba v prípade, ak pomšenie
podmienok zmluvy bolo zapríčinené nepriaznivýrni klimatickýíni podínien?kami.
O tejto skutočnosti musí byt' spísaný záznam v denm'ku.

6.5 Uplatnením práva na zmluvnú pokutu, nie je dotknuté právo zmluvnej strany na
náhradu škody, ktorá vznikla zmluvnej strane porušením povinnosti, ato v plnom
rozsahu, bez započftania výšky zmluvnej pokuty do výšky náhrady škody.

článok Vil
Zahczpečenie plnenia- kaucia

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovater do siedmich dní od výzvy Objednávatera
najneskór však pri podpise zmluvy, zloží na úcet Objednávatel'a kauciu vo výške
3 900,- eur.
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7.2 Kaucia bude Objednávaterom použitá na úhmd?i )iríli;idiiýcli zmluvných pokút.
V prípade, ak d6jde k zníženiu kaucie, zaviuje sa l)o,sak,yríovaíel' túto doplnit' o zn?íženú
sumu do siedmich dní po výzve na jej doplnenie Objednávaíel'om.

7.3 Kaucia bude Poskytovaterovi vrátená pri zániku zmluvného vzt'ahu, ak k zániku d6jde
písom?nou dohodou zmluvných strán alebo uplynutím doby, na ktorú sa zmluva
uzatvára.

7.4 Kaucia bude vrátená bezodkladne po zániku zmluvného vzt'ahu podl'a Článku V bod
7.3 tejto zmluvy, najneskór však do siedmich dní na účet Posk2ýtovatera.

Článok VIII
Skončenie zmluvného vzt'ahu

8.1 Zmluvnéstranysadohodli,žetentozmluvnývzt'ahzaniká:
a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami,
b) odstúpen?ím od zmluvy v prípade, ak ktorákol'vek zo zínluvných strán nedodrží

alebo porus;í nielítoré z ustanovení tejto zmluvy,
c) písoínnou výpoved'ou aj bez uvedenia dóvodu vjednomesačnej výpovedínej

dobe,
d) uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára. .

8.2 Výpoved' musí byt' písomná avýpovedná doba začína plynút' prvým dňom
nasleďujúceho mesiaca po doručen?í výpovede druhej zmlumej strane. Výpoved' sa
považuje za domčenú dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom
vrátenia doporučenej zásielky druhej zrnluvnej strane, aj ked' sa adresát otom
nedozvedel.

8.3 0dstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného domčenia druhej zmluvnej
strane, dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia dopomčenej zásielky
druhej zmluvnej strane, aj ked' sa adresát o tom nedozvedel.

8.4 0dstúpenie od zmluvy askončenie zmluvného vzt'ahu výpoved'ou, nevylučuje
možnost' uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením
záv? jednou zo zínluvných strán.

Článok IX
'Láverecné ustanovenia

9.1 Poskytovater zodpovedá za výber optirnálnych technológií sciel'om dosiahnutia
estetického vzhl'adu udržiavaných plóch zelene, ako aj celkovú čistotu počas
vykonávania údržby, v súlade s Metodikou pre údržbu verejnej zelene (Príloha č. 2).

9.2 0dpad vzniknutý pri vykonávaní práce je Poskytovaíel' povinný z udržovanej plochy
odstránit' najnesk5r do 3 dní od ukončenia prác.

9.3 Zmenyadoplneniatejtozmluvyjemoiérealizovíil'lenfi»rinoupísomnýchdodatkov,
podpísaných oboma zmluvnými stranami. Na vy.l'itiíy iiet.ipravcné touto zmluvou sa
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vzt'ahujú pí'slušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonm'k
a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

9.4 Neoddelitel"nou súčast'ou tejto zmluvy sú Prílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom objednávatel' obdrží tri
rovnopisy a zhotovitel' jeden rovnopis.

9.6 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom príshipe k informáciám a o zínene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov.

9.7 Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Mestskej časti
Bratislava - Karlova Ves v zrnysle § 47a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník.

9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou d6kladne oboznámili, prečítali si ju, 3ej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

Za objednávatel'a: Za poskytovatel'a:

12 APR, 2013
V Bratislave, dňa ........................

12 ÁPR, 2013
V Bratislave, dňa ..........................

I

/a>
,3 ?'4fíý?

Ing. Iveta Hanulíková
starostka

ESP plJs, iiriiom

G;:':: s tL :'Ill'll')? 'A0,8Á %,4 Braíisl%
l'a:'ÍJ ?'=JÍ a.í:",2?5J-" Zll. 2('Il22!J91l:)92

k-}I»?'?:' i't?:c[Cfli«h.í BA'l l
ťS':.':'.H'(ic:?aWV::»'.rk;?= č . 6225.S/B

l(?: [Ií-'Ll '!?í229.9 (1')
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Príloha č. l

Pasport verejnej zelene- Dlhe Diely

í

l

l
l

I
l

I
l

l
í
1

l
I

l

l

l:lm2 1:2m2 l:5m2

H Meličkovej l-19-25 728 1643

H. Meličkovej pri plachetkovaní 1500

Hany Meličkovej l A 500 410 700

H. Meličkovej - Hlošiny 510

vnútroblok H.Meličkovej, Kolísková aj DI 3679 6000

H. Meličkovej 39 - 43 630 2100

Park Kaskády 2000 10000

Majerníková Pribišova pešia zóna 3700 1750
Tománkova svah 1000

Jaínnického aj DI, Matejkova aj DI, Kresánková 7A,B,C aj
DI

4935 9917

Matejkova garáž 389

L. Fullu lúka pri parkovisku /schody/ 500

Majernflcova 2,4,6 200

Majernfl<ova 36-58 aj s DI 1260 2000

Majernflcova 14-34 aj s DI 1091 2000

Majernflcová 15 Borovice 500

Pribišova 21-45 aj s DI 1027 2054

Pribišova 12-19 aj s DI 1078 2000

Pribišova- nákupné centmm 1201

Pribišova 8 nová plocha 380 750

L.Fullu l-7 a oproti parkovisko 1159
Školské námestie 6396

J Stanislava 2-8 dvor aj s DI 3575 500

J. Stanislava l-1l aj s DI 4000 1000

J Stanislava - DI pri esprese 1000

J Stanislava 15-55 aj vnútroblok s DI, L. Fullu 14-60 36378 5000
L.Fullu 17-21 1037

Beniakova celá aj s DI-Nad. Lú«:k. 7096
Nad Lúčkaíni 43-45 650 480
Veternicová 8469

Veternicová svah za č. 22-24 1945

Veternicová 8-10 zozadu 1400

Hlaváčikova celá aj s DI 14898

Hlaváčikova 13-15 150

Hlaváčikova 15-25 743
Hlaváčikova 24 - TS 100

Spolu 52572
71410 38483

Dlhé Diely spolu 162465
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l'asport verejnej zelene - Rovnice

l
l

l
l

l
I

l

l
l

k

I:lm2 I:2 m2 1:5m2

S1iicsy.ova l- 5

Spicszova 7 - 9 a DI

75 1088

1160 1000

Spicsza bočné svahy, pred kostolom, okolo MÚ 1570 3280

od Karlovcskqj2 po Fadmszovu hl. trasa 16688

plocliíi prcd poliklinikou 1280

Plocli;i pri kiíie Istota 3406

Ktítva, koslolík, fontána 8920

Od Rivióry po Banfkovu 19884

DI Novackého 500

Revín garáže 1910

líščie údolic Revín 1307

Banfková 2,4,6 + garáže a svah 7216

DI Segnerova 3,6, Pod Rovnicami3, 29 "
1400

pod rovnicami 65,67 a mestské vily 960

DI Karloveská 16, 26 1000

Dl Tilgnerova dole - Senior klub a dvor 1500

Líščie údoíie 63 94 209

Tilgnerova sídlisko, Fadruszova, Donnerova 39767

Pod roynicami svah k záhradám 1711

Svrčia kríž 120

Adámiho, Janotova, Gabčíkova 35375

D Adamiho 5000

Nabelkova 8707

DI Hodalova, Gabčikova 1200

Svrčia

Botanická

Líščie údolie za Shell - mderál 600

SUMÁ 1570 83536

Rovnice spolu
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l)asport verejnej zelene - Kútiky

1

I

l
l
1
l
1

I
I

i

21:l m 1:2m2 1:5m2

250

Karloveská 5 - 35 1000

Dl Karlovcská 5 po premostenie, hl. trasa 17000

Fadruszova (MiÚ) po Púpavovú, hl. trasa 18542

Preluka Segnerova 2200

I)ark pod Centrumom, Borská 7000

Sídlisko Púpavová 24 458

Dl Silvánska 250

DI Levarska 9 850

D[ Levarska I1 4- 350

Di Karloveská 47 400

DI Karloveská 55 400

Kuklovská zákruta 1509

Kuklovská rodinne domy 750

Kuklovská pri dlažobnom chodníku 390

Sídlisko Lackova, Kuklovská 39624

Ijščie údolie 144 400

Púpavová Pustá 500

DI Púpavová 27 350

Púpavová 18,44 550

Púpavová dolná časť dvory 4971

Púpavová horná čast' 1982

Silvánska preuky a svah 3700

Líščie údo)ie - park 19228

Ljščie údolie okraj esa 937

SUMÁ 3700 114854 29037

Kútiky spolu
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Príloha č.2

Metodika kosenia

Kosenie trávnikov ( Metodika pre údžbu verejnej zelene)

Ciel'om komplexnej údrz:by verejnej zelene je dosiahnuť kvalitný estetický vzhl'ad
udržiavaných plóch, ako aj celkovú čistotu počas vykonávania údržby

Výkon prác : apríl - október

Po{:,et kosení trávnatých plóch sa odvíja od intenzity vykonávanej údržby trávnikov (3 - 5x za
vegetáciu)

Technológia kosenia:
trávnik po pokosení nesmie byt' vyšší ako 3 cm. Upravovaná plocha musí byt' pokosená ako
celok (súčasne širokozáberovým strojom ačlenité časti trávnatej plochy obkášačom)
s následným zhrabaním zhrabkov a ich odvozom do 2 dní od začatia kosenia. Spevnené
plochy (chodníky, schody, komunikácie) vdotyku supravovanou trávnatou plochou
znečistené pokosenou trávou a zhrabkaíni musia byt' zametené.
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Príloha č.3

Rozpis cien za kosenie

Jednotkové ceny

Kosenie parkového trávnika 3 - 5 x za vegetáciu so zhrabaním, naložením zhrabkov na dopravný prostriedok,
s odvozom do 20 km, vrátane likvidácie odpadu

Svahovitost' Trávniky (m2) Cena bez DPH DPH 20%
Cena s
DPH

Rovina 1:5 154.900 1363,12,- 340,78 1703,9,-

Svah 1:5-1:2 269.800 2374,24,- 593,56,- 2967,8,-

Svah 1:2-1:1 57.800 520,2 115,6,- 635,8,-

Spolu 482.500 4257,56 1049,94,- 5307,5

DPH

Cena celkom EUR
5307,5

Operácia Jednotka Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH

rovina 1:5 2
m o,ooss 0.0022 0,Oll

svah 1:5-1:2 2
m 0,0088 O 0022 0,Oll

svah 1:2-1:l ínF 0 0088 0 0022 0,Oll
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Príloha č.4

Cenník informatívnych cien

Presvetl'ovací rez k?ríkov netřnitých s priemerom koruny do 2 m (v tejto položke uvádzajte ceny bez
likvidácie odpadu)

cena za ks ..........'.0,66,-.'! aa000aa0aa0000aa"? ( bez DPH)...................0, 79,-.') l J5 ?--*-------------*-=-l (s DPH)

Presvetl'ovací rez kríkov třnitých s priemerom koruny do 2 m (v tejto položke uvádzajte ceny bez
likvidácie odpadu)

cena za ks ........0,83,-...................... ( bez DPH).................. l,-..........................(s DPH)

Odstránenie stariny s naložením, odvozom, vrátane likvidácie odpadu

cena .............O,30,-/m2......................... ( bez DPH)......................0,36,-........":.............(s DPH)

Odstránenie ruderálneho porastu, s naložením, odvozom a likvidáciou odpadu

rovina I:5 cena za m2 ......0,23,-.......... ( bez DPH).......0,28,-.) ----=----I.(s DPH)

svahl:2 cena za m2 ..........0,24,-..... ( bez DPH)...........-..0,29,-..........-..(s DPH)

svahl:1 cena za m" ....0,27,-.......... ( bez DPH)...........0,32,-..............(s DPH)

čistota - odstránenie odpadu všetkého druhu

cena za ha .......32,20,-.) -a-??---ai ( bez DPIF-I).........38,64,-.í? 4) ?----------=----l (s DPH).

Odbiuinenie súvislých krflcových skupín, s naložením odpadu a odvozom

rovina 1:5 cena za m2 .........0,56,-.í-?XJí ---*-? (bez DPH)..........0,67,-.í'-) Í ) ----------! (s DPH)

svah 1:2 .cena za m2 ............0,60,-........... ( bez DPH)......-..0,72,-. -=---.-=-----...I.(s DPH)

svahl:I cena za m" 0,66,-......... ( bez DPH)...............0,79.-.ílJ. .......-..........I.(s DPH)

vyrúbanie stromu s rozrezaním kmeňa a odstránením konárov priemeru reznej plochy kmeňa v rovine
(v tejto polo&e uvá«:?zajíe ceny bez likvidácie odpadu)

28,,21,- 33,85,-
do 200 mm cena m ks .............-...- ( bez DPoí-10. (s DPH).

33,?9,- 39,83,-
nad200mm-do300mm cenazaks..............................(bezDPH). (S DPH).

nad300mrn-do400mm cenazaks......49,79,-.............-(bezDPH)......-.....59,75,-...........(sDPH)
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99,58,- 119,50,-
nad 400 mm - do 500 mm cena za ks ( bez DPH). (s DPH)

159,33,- 191,20,-
nad500mm-do600mm cenazaks..............................(bezDPH). (s DPH)

215.76.- 258,91,-
nad 600 mm - do 700 mm cena za ks ( bez DPH). (s DPH)

268,87,- 322,64,-
nad 700 mm - do 800 mín cena za ks ( bez DPH). (s DPH)

308,70,- 370,44,-
nad 800 mm - do 900 mm cena za ks ( bez DPH). (s DPH)

348,54,- 418,25,-
nad 900 mm - do 1000 mm cena za ks ( bez DPH). (sDPH)

cena za likvidáciu l tony drevnej bmoty

cena ..........19,90,-............................ (bez DPH).......23,88,-. (s DPH)

hodinová zúčtovacia sadzba - nakladanie drevnej hmoty

cena za 1 hod ..........6,27,-. ( bez DPH)................7,52.............................(s DPH)

odvoz odpadu vozidlarni:

Nákladnévozidlonad3,5t cenazalkm...l,24,-.....(bezDPH).........l,49,-..................(sDPH)

Traktor cena za motorhod ........22,40,-........( bez DPH)....... 26,88,-......(s DPH)
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