ZMLUVA o poskwovaní stužie a e. ... !.? I/Q*. r
uzatvorená v zmysle 5 269 ods. 2, v nadväznosti na $ 261 obchodného zákonníka

čl. l.

Zmluvné strany

1.1 objednávateľ:

Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, g27 15 šaľa

lČo:

00306185
202LO24049

Dlč:
Bankové spojenie:

L.2

Mesto Šaľä

Zastúpený:
Sídlo:

IBAN:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
sK8209000000005 1 24306282

Telefón/fax:

03 1770s9 8 1 -4 / 03L7 7

E-mail:
(d'alej iba,,objednávateľ")

mesto@sala.sk

Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
lČo:
lČ pre DPH:
Dlč:
Bankové spojenie:
IBAN:
Poverený na rokovanie vo veciach
Poverený na rokovanie vo veciach

Tel./mobil:
E-mail:

0602L

Capital Pro s.r.o.
Hájska

87L,95I31 Močenok

MatúšBordáč
47o7o3o7
sK2o23733o63
2023733063
VÚB a.s.
SK86 0200 0000 0031 4105 7055

zmluvných:

MatúšBordáč

technických: MatúšBordáč
0901900110

lenka.gubisova@gmail.com
Zapísaný v obchodnom registri (žĺvnostenskom regĺstri) okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo3L264 /T(d'a lej iba,,dod ávate ľ')

čl. ll.
Úvodné ustanovenia

2.L. Táto zmluva o poskytovaní služĺebsa uzatvára s tým, že konkrétne záväzky (poskytnutie služieb)
budú realizované v zmysle harmonogramu prác ako aj na základe e-mailovej objednávky.

s tL7 zákona
v znení
niektoných
zákonov
343/2oL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
neskorších predpisov. objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania _ výzva na predkladanie ponúk vzmysle 9 8 Smernice mesta šaľa
o verejnom obstarávaní.

2.2. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade s ust.

írr-4

čl. lll.

Predmet zmluvY
s názvom ,,čistenie autobusových
3.1' Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie sluŽĺeb dodávateľom
studní' zber a v'ývoz odpadu
zastávok, uličných žt'abov, uličných vpustí, nádržíartézskych
krajníc MK"'
malých smetných nádob a ručnéčistenie obrubníkov a

z

3.2. Dohodnutý rozsah služĺeb:
1. Ručnéčistenie:
_ autobusových zastávok o predpokladanom počte 28 ks predstavuje zametanie a čistenie
plôch o priemernej výmere 200 m2
priestoru autobusových čakární,prístreškov a priľahlých
objednávateľom
vrátane naloženia a odvozu vzniknutého odpadu na mĺesto určené
vo vzdialenosti do 30 km - cyklus čistenia je 3x týždenne'

-

+
nefunkčnépredstavuje čistenie
nádržíartézskych studní o predpokladanom počte 5 ks 2 ks
odpadu
nádržky artézskej vody, vrátane naloženia a odvozu vzniknutého
zachytávača
je
1x
týŽdenne'
čistenia
30 km - cyklus
na miesto určenéobjednávateľom vo vzdialenosti do

-

mesta predstavuje
uličných žt'abov o predpokladanom množstve 1o8o m, na území
do kanalizácie, prepláchnutie
mechanické uvoľnenie mriežok a vyčistenie odtokovej rúry

-

a odvozu vzniknutého odpadu
odtokovej rúry vodou, založenie časti späť,vrátanie naloženia
čistenia je 1x ročne'
cyklus
km na mĺesto určenéobstarávateľom vo vzdialenosti do 30

_

mesta predstavuje
uličných vpustí o predpokladanom počte t44o kusov na území

_

centrálnej mestskej zóny (d'alej
verejných priestranstiev (d'alej len VP) komplexné vyčistenie
vÚB po budovu NS olympia,
len CMZ) o výmere 27 oI5 m2, t' j. plochy na ul. Hlavnej od
a ul. Hlavná od budovy MsÚ
vrátane parkovísk a chodníkov pešej zóny iNámestie Sv. Trojice
dlažby
VÚB), komplexné vyčistenie CMZ predstavuje zametanie chodníkov,
ililil
plôch'
trávnatých
zVP vrátane zelených
a žľabov,zberu iozptýleného oďpadu a nečistôt
rnýmere 1 900 m2, naloženia
komplexné Vyčistenie VP na Pribinovom námestí vo Veči o
vo vzdialenosti do 30 km a odvozu vzniknutého odpadu na miesto určenéobjednávateľom
cyklus čistenia formou objednávky'

_

koša, šachty, odtokovej
mechanické uvoľnenie mrieŽok, vybratie záchytného koša, vyčistenie
zaloŽenie častíspäĹ vrátane
rúry do kanalizácie, prepláchnutie koša a odtokovej rúry vodou,
vo vzdialenosti
naloženia a odvozu vzniknutého odpadu na miesto určenéobjednávateľom
do 30 km cyklus čistenia 1x ročne.

celkova oĺžračistených obrubníkov predstavuje 60
je chemický postrek buriny, mechanické
km, súčasťoučistenia obrubníkov a krajníc MK
miesto určenéverejným
uvoľnenie, naloženie a odvoz vzniknutého odpadu na
je
ročne'
x
obstarávateľom vo vzdialenosti 30 km - cyklus čistenia 2

ručnéčistenie obrubníkov a krajníc MK

-

predstavuje
smetných nádob o predpokladanom počte 2s5 ks na územímesta
km cyklus
30
do
vo vzdialenosti
naloženie a odvoz odpadu na miesto určenéobjednávateľom
čistenia je 3x týždenne (pondelok, streda, piatok)'

2. Vývozmalých

3.3. H armonogram prác na poskytnuté služby v členení:
v pondelok, stredu' piatok)
o
Zber avývoz odpadu z malých smetných nádob (3x týždenne
a
čistenie žľabov(na základe obiednávky)
o
Čistenie uličných vpustí( na základe objednávky )

.
.
o

čistenie nádrží artézskych studní (lx t'ýždenne v pondelok)
Čistenie autobusouých zastávok (3x týždenne v piatok)
Ručnéčistenie obrubníkov a krajníc (2x ročne )

rozsahu
3.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v dohodnutom
a na
mene
vlastnom
vo
poskytnúť
služby
zaväzuje
podľa bodu 3.2. poskytne služby. Dodávateľsa
vlastnú zodpovednosť.

povahou predmetu
3.5. Dodávateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a
prehlasuje,
Že
disponuje takými
zmluvy a považuje ich za správne a úplné.Dodávateľ
prostriedkami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

čl.lV.
čas plnenia

4,t.Začiatok plnenia: o1.o2.2o2L, najskôr však nadobudnutím účinnostitejto zmluvy.
4.2. Doba

plnenia:

12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

čI. V.
podmienky
platobné
Cena a

5.1. Celková cena za predmet plnenia podľa č. lllje stanovená ako cena pevná vo uýške:
50'244.60 EUR
Celková cena bez
10.048,92 EUR
20%sadzba DPH a výška

DPH

DPH

DPH

60.293,52 EUR
Cena spolu s
Slovom šesťdesiattisícdvestodeväťdesiattriEU R päťdesiatdva centov.

5.2. objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok'

5.3. Uvedené množstvá podľa čl. lll. bodu 3.2 a 3.3 tejto zmluvy sú predpokladané a čiastkové
pokyny objednávateľa na realizáciu jednotlivých dohodnutých plnení, ktoré sa uskutočnia
zo strany objednávateľa na základe zápisu do denníka služieb, resp. na základe e_mailovej
objednávky objednávateľa a budú vychádzať zo skutočných potrieb a z finančných možností
mesta. Dodávateľ potvrdí uložený pokyn svojim podpisom do denníka služieb. Po zrealizovaní
uskutoční zápis do
a odsúhlasení riadneho a včasnéhodohodnutého plnenia objednávateľ
denníka služieb na podklade, ktorého má dodávateľ právo vystaviť faktúru.
poskytnutých služieb
5.4' Služby sa budú uhrádzať podľa predloŽených faktúr (podľa skutočne
kalendárneho
odsúhlasených pracovníkom objednávateľa), ktoré dodávateľ doručívždy do 15.
objednávateľovi.
doručenia
ich
dňa
dňa nasledujúceho mesĺaca a budú splatné 30 dníodo
písomne
5.5. Faktúra okrem zákonných náležitostímusí obsahovať pracovníkom objednávateľa
je špecifikovaná
odsúhlasený súpis poskytnutých služieb v takom rozsahu a podrobnosti, ako
cena. Súčasťoufaktúry je denník poskytnutých sluŽieb'

zmluve alebo bude
5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto
ju
dodávateľovi v lehote
vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť
prepracovanie. V takom
splatnosti s písomným zdôvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie a

prípade sa prerušíplynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúťdoručením
opravenej faktú ry objed návateľovĺ.

5.7. objednávateľ má právo obmedzovať vykonávanie niektorých prác, resp.
periodicity uvedených čl. lll. tejto zmluvy aj bez udania dôvodu.

ich časti alebo

5.8. V prípade obmedzenia rozsahu alebo periodicity predmetu zmluvy, resp. vykonania služby alebo
jej časti, objednávateľom a tým aj rozsahu prác dodávateľa, bude celková predpokladaná cena
adekvátne zníŽená na sumu rovnajúcu sa skutočne vykonaným prácam.

čl. Vl.

Podmienky plnenia

6.1 Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať služby uvedené v predmete tejto zmluvy
s odbornou starostlivosťou a v kvalite zodpovedajúcej účelutejto zmluvy.

6.2

Dodávateľ bude poskytovať služby výhradne na základe harmonogramu prác, resp. na základe emailovej objednávky.

6.3 Zodpovednou osobou objednávateľa za plnenie predmetu zmluvy a poverenou na
uskutočňovanie záznamov do denníka služieb a potvrdení o ich uskutočneníje p. Helena
Kysuča nová (tel. konta kt o9tL647 353., e-ma il: kvsuca nova @sa la.sk).

6.4 Zodpovednou osobou dodávateľa za plnenie predmetu zmluvy

a uskutočňovanie záznamov do
je
(tel.
denníka služieb MatúšBordáč
kontakt 0901900 110, e-mail lenka.gubisova@gmail.com).

čl. Vll.

Sankcie
7.].. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania plnenia predmetu zmluvy, resp. jeho časti
alebo perĺodicity podľa harmonogramu alebo pokynu v denníku služieb dodávateľom má
objednávateľ právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej predpokladanej
ceny vrátane DPH podľa čl. V. bod 5.1. zmluvy za každý izačatý kalendárny deň omeškania
s plnením predmetu zmluvy, resp.
pokynu v denníku služieb.

jeho časti alebo periodicity podľa harmonogramu alebo

7,2. v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený požadovať

zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej čiastky za každý i začatý
kalendárny deň omeškania.

7.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty či úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany zodpovednosti za
spôsobenú škodu a nároku na ňu.

čl. Vlll.

ostatné dojednania zmluvných strán
8.1. Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Ďalej
sa zaväzuje dodržiavať povinnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia, všeobecne záväzné

práVne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vrátane jej príloh, dodatkov a súťažných

podkladov.

8.2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiťpráva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie
osoby bez predchádzajúceho písom ného súhlasu objed návateľa.

čl.lx.
Skončenie zmluvných vzt'ahov

9'1.

Zmluvné vzťahy založené touto zmĺuvou končia uplynutím doby plnenia zmluvy podľa čl. lV
alebo naplnením zazmluvneného objemu služieb podľa čl' lll. a/alebo ceny podľa čl. V.

9.2.

Zmluvné vzťahy môžu byť ukončenépred touto dobou, kedykoľvek sa na tom zmluvné strany
dohodnú. Súčasťoutejto dohody musí byť aj dohoda o vysporiadanívzájomných záväzkov.

9'3.

V prípade neplnenia dohodnutých prác v požadovanom termíne, rozsahu a kvalite (čo aj
jednorazovo) môže objednávateľ jednostranne ukončiťzmluvný vzťah, a to odstúpenímod
tejto zmluvy. odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené.

čl. x.

Záverečnéustanovenia

10'1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Túto zmluvu v zmysle 5 5a zákona č.21L/2oooZ.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektoných zákonov (d'alej len zákon o slobode informácií) v platnom
znení objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle a zmluva nadobúda účinnosťaž dňom
nasledujúcim po jej zverejnení.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpĺse oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle objednávateľa.

to.z.

V prípade, ak bude potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane akúkoľvekpísomnos{
doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl. l. tejto zmluvy, pokiaľ
nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmĺuvnej strane, ktorá písomnosťdoručuje.
V prípade, ak sa písomnosťaj pri dodrŽaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné
strany sa dohodli, že účinkydoručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane,
ktorá zásielku doručuje.

1O.3. Zmluvné strany budú riešiť prípadnéspory vypl'ývajúce z tejto zmluvy predovšetkým dohodou.
V prípade, ak pri riešenísporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, každá strana má
právo sa obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že tento spor bude riešený podľa

slovenského práva na miestne príslušnomsúde.

Lo.4. Akékoľvekzmeny a doplnky tejto zmluvy je možnérobĺťlen písomnými dodatkami
podpísanými oprávnenýmizástupcamioboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslovanépodľa
poradia.

10.5. Táto zmluva je vyhotovená v šĺestich vyhotoveniach, z ktoných objednávateľ obdržíštyri
vyhotovenia a dodávateľ dve vyhotovenia po jej podpísaní.

10.6.Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali,porozumeli jej
obsahu, a že vyjadruje ich slobodne, určito avážne prejavenú vôľu a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpísali.

V Šalidňa

L9.ot.2o2l

V šali dňa .*.3.:!:*.?*1

Dodávateľ:
Capital Pro s.r.o.

objednávateľ:
Mesto šaľa

Capĺtal Pro s'r'o'
LJprlza

x

971

'.'ĺ

Matr
kc

-j

. Jozef Belický
primátor m

