Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2021/OV
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1.
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
E-mailová adresa:
Bankové spojenie:

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
00 603 520
2020919164
Dana Čahojová, starostka
Bc. Michal Klaučo
0940634152
michal.klauco@karlovaves.sk
Prima Banka a. s.,
IBAN: SK7402000000000004029062
/ďalej len ako „objednávateľ“/
1.2.
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený

Bankové spojenie:
IBAN:
/ďalej len ako „dodávateľ“/
/“Objednávateľ“ a „dodávateľ“ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)
Objednávateľ a dodávateľ uzatvárajú v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej v texte len „zmluva“), za týchto
zákonom a zmluvne dohodnutých podmienok:
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1

2.2

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečovať pre objednávateľa
služby bližšie špecifikované v ods. 2.2, ako aj záväzok objednávateľa zaplatiť za
poskytnuté služby poskytovateľovi dohodnutú cenu, v rozsahu a spôsobom dohodnutým
v tejto zmluve.
Predmetom zmluvy je čistenie, správa, údržba vpustí miestnych komunikácií a
odstavných plôch. Rozsah čistenia, správy a údržby miestnych komunikácií a odstavných
plôch zahŕňa:
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A.
B.
C.
D.
E.

Tlakové čistenie,
tlakové čistenie-frézovanie,
monitoring dažďových vpustí a ich napojenia do stoky,
doplnenie chýbajúceho kalového koša,
doprava.

Poskytovanie predmetnej služby nad uvedený rámec, sa uskutoční v rozsahu, cene a termíne
uvedených v samostatných objednávkach objednávateľa.
Článok III.
Čas plnenia
3.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie do 31.12.2022 odo dňa účinnosti tejto
zmluvy, alebo do vyčerpania finančného limitu 10.000,- Eur s DPH, slovom: Desať tisíc
eur s DPH.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky

4.1

Cena za celé plnenie zmluvy je 10 000,- Є (slovom: desaťtisíc eur) s DPH a je
podrobnejšie špecifikovaná v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Dodávateľ bude realizovať vybrané činnosti na základe písomných objednávok
u objednávateľa. Termín začatia realizácie prác najneskôr do 10 pracovných dní od
doručenia objednávky.

Položka

Jednotka

Predpokladané
množstvo

Tlakové čistenie *

€/hod

80

Tlakové čistenie frézovanie*
Monitoring dažďových
vpustí a ich napojenia do
stoky
Doprava (paušál v rámci
MČ Bratislava-Karlova
Ves)**
Doplnenie chýbajúceho
kalového koša

€/hod

20

€/hod

20

€/výjazd

20

€/ks

10

Jednotková
cena v € bez
DPH

Cena
Cena
spolu v € spolu v €
bez DPH s DPH

Cena spolu za celý
predmet zákazky
* Cena bude zahŕňať aj odstránenie a likvidáciu odpadu
** Cena za 1 výjazd bude zahŕňať cestu tam aj späť, ako aj všetky prevádzkové náklady vozidla.

Cena za dielo zahŕňa všetky náklady a réžie zhotoviteľa spojené s uskutočnením realizovaného
diela.
4.2

Objednávateľ bude dodávateľovi uhrádzať služby podľa predmetu zmluvy na základe
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4.3
4.4
4.5

faktúry, ktorej súčasťou bude ocenený súpis skutočne vykonaných prác.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dni odo dňa doručenia. Faktúra musí spĺňať
náležitosti daňového dokladu .
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou peňažného záväzku si
dodávateľ služby môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
Služby mimo predmetu zmluvy budú realizované a fakturované samostatne na základe
osobitnej objednávky objednávateľa.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1

Dodávateľ sa zaväzuje pri výkone predmetnej činnosti dodržiavať všetky právne
predpisy a normy súvisiace s predmetnou činnosťou.

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi relevantné informácie o službách a
aktuálnych cenách, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, poskytnúť služby v deklarovanom
rozsahu, čase a kvalite podľa platných noriem a štandardov.
Dodávateľ sa zaväzuje, že pri plnení záväzkov, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy bude
bez zbytočného odkladu prerokúvať s objednávateľom všetky otázky, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť plnenie predmetu tejto zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje k poskytovaniu jednotlivých služieb prostredníctvom svojich
kvalifikovaných zamestnancov a iných ním poverených osôb. V prípade, že Dodávateľ
bude zabezpečovať poskytovanie služieb objednávateľovi prostredníctvom tretích osôb,
zodpovedá za poskytovanie týchto služieb treťou osobou ako keby služby poskytol sám.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, že tieto tretie osoby budú viazané ustanoveniami tejto
zmluvy ako dodávateľ.
Všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej a technickej povahy súvisiace so zmluvnými
stranami, ktoré nie sú bežne dostupné v obchodných kruhoch, a s ktorými zmluvné strany
pri realizácii predmetu zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou prídu do styku, sú
dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o uvedených skutočnostiach
a informáciách, ktoré označia ako dôverné podľa § 271 Obchodného zákonníka, a to až
do doby, keď sa informácie tejto povahy stanú všeobecne známymi za predpokladu, že
sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti jednou zo zmluvných strán. Poškodená
zmluvná strana má právo na náhradu škody, ktorá jej takýmto konaním druhej zmluvnej
strany vznikne.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.
Článok VI.
Zánik zmluvných vzťahov

6.1

Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká:
a)
uplynutím času, na ktorý je zmluva uzatvorená, alebo vyčerpaním finančných
prostriedkov.
b)
písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán,
c)
v prípade opakovaného porušovania povinností dodávateľa určených v zmluve a jej
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6.2

prílohách a v prípade nekvalitného plnenia predmetu zmluvy a jej príloh si
objednávateľ vyhradzuje právo ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou; výpovedná
lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v
ktorom bola výpoveď daná,
d)
okamžite v prípade, ak dodávateľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy;
ukončenie zmluvného vzťahu nastane v nasledujúci deň po písomnom doručení
oznámenia dodávateľa objednávateľovi, prípadne po zistení tejto skutočnosti
objednávateľom.
Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1

7.2

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
podľa § 47a ods. 2 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že ich právny vzťah sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

7.3
7.4
7.5

7.6

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Dodávateľ obdrží (1)
vyhotovenie.
Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Zmeny vykonané inou formou sú
neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné.
V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom prípade zaväzujú vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel
sledovaný zmluvou.
Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že obsahu zmluvy porozumeli, a že
vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za objednávateľa

Za dodávateľa

.........................................
Dana Čahojová
starostka

...........................................
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Príloha č.1.

Položka

Jednotka

Predpokladané
množstvo

Tlakové čistenie *

€/hod

80

Tlakové čistenie frézovanie*
Monitoring dažďových
vpustí a ich napojenia do
stoky
Doprava (paušál v rámci
MČ Bratislava-Karlova
Ves)**
Doplnenie chýbajúceho
kalového koša

€/hod

20

€/hod

20

€/výjazd

20

€/ks

10

Jednotková
cena v € bez
DPH

Cena
Cena
spolu v € spolu v €
bez DPH s DPH

Cena spolu za celý
predmet zákazky
* Cena bude zahŕňať aj odstránenie a likvidáciu odpadu
** Cena za 1 výjazd bude zahŕňať cestu tam aj späť, ako aj všetky prevádzkové náklady vozidla.
Cena za dielo zahŕňa všetky náklady a réžie zhotoviteľa spojené s uskutočnením realizovaného diela.
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