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Zmluva o poskytovaní služby č. -'a
uzavretá podl'a ustanovenia § 269 ods. l a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Poskytovater

Názov:
Sídlo:

Zastúpený :
Bankové spojenie :
Číslo účtu-:
IČO :
(ďalej len ,, Poskytovater")

ESP plus, s.r.o.
Staré Gmnty 40, 841 04 Bratislava
Jozef Orsovics

Všeobecná úverová banka, a.s
2692696756/0200
45332533

1.2 0bjednávater

Názov:
Sídlo:

Zastúpený :
Bankové spojenie :
Číslo účtu-:
IČO :
(d'alej len ,, Objednávater?)

Mestská časť Bratislava- Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Ing. Iveta Hanulíková, starostka
DEXIA banka Slovensko, a.s.
18 04 14 30 0l/5600
00 603 520

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je vykonávanie prác spočívajúcich v údržbe verejnej zelene -
,,kosenie trávnatých plóch? (d'alej len ,,Mržba zelene ") v Mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves, a to v lokalitách Rovnice, Kútiky a Dlhé Diely podl'a priloženého
pasportu zelene (príloha č. l) o výmere 48,25 ha v členení:

%
IRovina 1:5
?
iSvahl:l

q
l 15,49 ha
l 26,98 ha
i 5,78 h-a
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Čl. III
Čas plnenia

3.1 Zmluvasauzatváranadobuurčitú,atood03.05.20l2do31.l2.20l2.

Ú?



?r



Čl. IV
Spósob plnenia

4.1 ,, Poskytovater" sa zav?je vykonávat' ,,Mržbu zelene" podra metodiky (príloha č. 2),
ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zínluvy, a to na základe objednania konkrétnej
činnosti ,,Objednávaterom" na konkrétnej ploche s uvedením konkrétneho terrnínu
ukončenia prác.
DÍžka trvania jedného kosenia sa stanomje na 4 -6 týždňov, v závislosti od počasia.

4.2 Vykonanésluž'by3e,,Poskytovatel'povinnýodovzdat",,Objednávaterovi"do3drúod
ich ukončenia. O výsledku preberacieho konania, ktorého súčast'ou je fyzická ohliadka
posúdenia kvality služieb, spíše poverený pracovník ,,Objednávatera" záznam
v pracovnom denniku ,,Poskytovatera ".

4.3 Nedostatky je ,,Poskytovatel' povinný odstránit' do 24 hodín po spísaní záznaínu
v pracovnom denníku a na svoje náklady.

4.4 Vykonané služby budú za ,,Poskytovatera" odovzdávať minimálne lx týždenne
nasledovné poverené osoby: Jozef Orsovics

Za ,, Objednávatera" bude vykonané služby preberať poverený pracovník referátu
ekológie a zelene MiÚ M(2 Bratislava- Karlova-Ves.

4.5 V súlade s ustanovením § 4 ods. 3) a 4) VZN Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
č. 6/2008 z04.ll.2008 sa na území mestskej časti údržba zelene drobnými
motorovými mechanizmami zakazuje vdňoch pracovného pokoja a povoruje
nasledovne:

v pracovných dňoch od 7.30 h. do 19.00 h.
v sobotu od 8.00 h. do 18.00 h.

Čl. V
Cena a platobné podmienky

Cena za jednotlivé výkony služieb je stanovená dohodou zmluvných strán. Presný
rozpis s určenfm ceny za jednotlivé výkony tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, v zmysle
výsledku sút'aže.

,, Objednávater" si vyhradzuje právo vystavit' objednávky aj na polouy uvedené
v Cenníku informatívnych cien, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zrnluvy.

5.3 Platba za vykonané služby, súvisiace súdržbou zelene sa bude uskutočňovat' na
základe faktúr, vystavených ,,Poskytovaterom". ,,Poskytovater" ku každej faktúre
vyčísli výšku nákladov vzniknutých vsúvislosti snakladaním sodpadom pri
vykonávanf služby.

5.4 Vykonané služby budú vyfakturované po ich fyzickom apísomnom prevzatí
,,Objednávaterom", na základe protokolu o prebratí vykonaných prác, podpísaného
,,Poskytovaterom " a oprávneným pracovníkom objednávatera. Preberací protokol
tvorí prílohu faktúry. Splatnosť faktúry je 90 dní od jej domčenia ,,Objednávaterovi ?.

5.1

5.2
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5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ,,Poskytovater" do siedínich dní od výzvy
íí Objednávatera ? najneskór však pri podpise zmluvy, zloží na účet ,, Objednávatera "
kauciu vo výške 3 900,- eur.

5.6 Kaucia bude ,,Objednávaterom" použitá na úhradu prípadných zmluvných pokút.
Vprípade, ak dójde kzníženiu kaucie, zav?je sa ,,Poskytovater" túto doplniť
o zníženú sumu do siedmich dnf po výzve na jej doplnenie ,, Objednávaterom ".

5.7 Kauciabude,,?os/ytovaJW'ovi"vrátenáprizánikuzínluvnéhovzt'ahu,akkzániku
d8jde písomnou dohodou zmluvných strán alebo uplynutím doby, na ktorú sa zmluva
uzatvára.

5.8 Kaucia bude vrátená bezodkladne po zániku zínluvného vzt'ahu podl'a Čl. V bod 5.7
tejto zínluvy, najneskór však do siedmich dm' na účet ,, Poskytovatera ".

Čl. VI
Sankcie a pokuty

6.1 V prípade omeškania platby je ,,Objednávater povinný ,,Poskytovaterovi?' zaplatit'
poplatok z omeškania v zmysle platných predpisov.

6.2 ,,Poskytovater preberá zodpovednost' za všetky škody, ak knim došlo vdósledku
,, Mržby zelene ". Vzniknutú škodu je ,,Poskytovater" povinný odstránit' do 24 hodín
na vlastné náklady.

6.3 Za každé pomšenie povinností vyplývajúcich zo zrnluvy, za nedodížanie termínu
vykonania prác, metodiky prác, alebo za škodu, spósobenú z nedbanlivosti pri ,,Mržbe
zelene? alebo spósobenú zvolením nesprávneho technologického postupu, je
,,Poskytovater" povinný zaplatit' ,,Objednávaterovi " zínluvnú pokutu vo výške 332,-€,
a to do 14 dní od jej uplatnenia ,, Objednávaterom ".

6.4 ,,Poskytovater bude zbavený povinnosti zaplatit' pokutu iba v prípade, ak pomšenie
podmienok zmluvy bolo zapríčinené nepriaznivými klimatickými podmienkami.
O tejto skutočnosti musí byt' spísaný záznaín v denníku.

Čl. VII
Skončenie zmluvného vzt'ahu

7.1 Zmluvnéstranysadohodli,žetentozmluvnývzt'ahzaniká:

a) písomnou dohodou medzi zmluvnýrni stranaíni,
b) odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákorvek zo zmluvných strán nedodrží

alebo pomší niektoré z ustanovenf tejto zínluvy. ,,Objednávater je oprávnený
zadat' práce na údržbe zelene inému ,,Poskytovaterovi" okamžite od odstúpenia
od zmluvy,

c) písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dóvodu vjednomesačnej výpovednej
dobe,

d) uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára.
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7.2 Výpoved' musí byt' písomná avýpovedná doba začína plynút' prvým dňom
nasledujúceho mesiaca po domčení výpovede dmhej zínluvnej strane. Výpoveď sa
povaije za doručenú dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom
vrátenia dopomčenej zásielky dmhej zrnluvnej strane, aj keď sa adresát otom
nedozvedel.

7.3 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.

7.4 0dstúpenie od zmluvy askončenie zínluvného vzt'ahu výpoved'ou, nevylučuje
možnost' uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením
záv?u jednou zo zmluvných strán.

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

8.1 ,,Poskytovater zodpovedá za výber optimálnych technológií sciel'om dosiahnutia
estetického vzhl'adu udržiavaných plóch zelene, ako aj celkovú čistotu počas
vykonávania údržby, v súlade s Metodikou pre údížbu verejnej zelene ( príloha č.2).
Odpad vzniknutý pri vykonávaní práce je ,,Poskytovater? povinný z udržovanej plochy
odstránit' najneskór do 3 dní od ukončenia prác.

8.2 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moié realizovať len formou písomných dodatkov,
podpísaných oboma zmluvnými stranami. Na vzt'ahy neupravené touto zrnluvou sa
vzt'ahujú príslušné ustanovenia zákona č. 51 3/ 1991 Zb. Obchodný zákonník.

8.3 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane
dva rovnopisy.

8.4 Zmluva nadobúda právoplatnost' dňom podpisu obidvoma stranami.

8.5 Zmluva nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej
stránke ,,Objednávatera".

V Bratislave, dňa .,3...,:;,?6/;3=V Bratislave, dňa ...>:'.::.J..?'.

Ň'
Zaobjednávatel'a;.'.a:a.'-'- ." :',

:'=',(@,..?:
ii IlV.s p

./" ? X fflaa'l,sý y?zs":'
Ing. Iveta HanulíkoJ3: l ;'Í.> '

starostka

Za poskytov;
ES.P plus, s.r.o.

S)áré GJníy 40. 84! 04 Braíislava
o aň':spas.s:'i Dlč 2022948092

Kč Dí:)HI Sl<2022948092 (1,
cli. reg Okresneho sudu BA l

Oddiel: Sro. Vložka c.: 62258/B

4



i

(


