Zm|uva o poskytovaní služieb č. 951l202l
uzatvorenáv súlade s ustanovením $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zmluvď')

Čt.I.

Zmluvné strany

1.1

Mesto Šal'a
Námestie Svätej Tľojice 7 , g27 15 Šaľa

objednávatel':
Sídlo:

lČo:

003061 85

DIČ:

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie

:

IBAN:
BIC:

2021024049
Mgľ. Jozef Belický, primátor mesta
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sK82 0900 0000 0051 2430 6282

GIBASKBX

Tel.:
Fax:

+42U0131770 s98t-4
+421/0/31770 6021

e-mail:
(ďalej len',objednávateľ")

mesto@sala.sk

|.2. Poskytovatel':

INEX-Hausgaľden s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Lipová 978ll2,951 31 Močenok

IČo:
DIČ:

orgán:
spojenie:
IBAN:
Čísloúčtu:
Zapisaĺý;

Štatutámy
Bankove

44223722
2022638640
Ing. Henrich Bleho, PhD., konatel'

VUB

a.s.

SK52 0200 0000 00247495 2459

Tel.:

247495245910200
obchodný ľegisteľ okľesného súdu Tmava,
oddiel: Sľo, vložka č.22I40lT
0918 762 004

E-mail:

inex@inexhausgaľden.sk

Fax:

(ďalej len,,poskytovateľ")
(objednávatel'a poskytovateľ ďalej spoločne aj ako ,,znluvné strany")

cl. IL

Úvodné ustanovenia

2.I

Tá1o zrnluva o poskytovaní sluŽieb

salzaVára

s |ým, že konkrétne zátväzky

(poskýnutie

služieb) budú róalizóvané v zrrrysle opeľačnéhoplrĺnu zimnejúdrŽby mesta Šaľa,mestskej
časti Veča, osady Hetméň aKilíčna obdobie uvedené včl. IV. ods.4.1 tejto zm'luvy.
Táto zmluva sa uzatvára ako rnýs|edok veľejnéhoobstarávania v zmysle zákona
č.343/2Ot5 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni

vt

-

neskoľšíchpľedpisov. objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania - prieskumom trhu - zŕlkazka s nízkou hodnotou.

čt. nl.
Pľedmet zmluvy
3.1 Pľedmetom tejto zmluvy jezabezpečiťzimnú údrŽbu pozemných komunikácií, chodníkov
a veľejných priestľanstiev v meste Šaľa,mestskej časti Veča, osady Hetméňa Kilíčv súlade
s operačným plánom zimnej údrŽby mesta Saľa, mestskej časti Veča, osady Hetméň
a Kilíč.
3.2 Poskytovateľ sazaväzuje v súlade so súťaŽnými podkladmi pre veľejné obstaľávanie pre
objednávateľa vykonávať zaodplatu nasledovné výkony apráce (ďalej len,,sluŽby"):

3.2.1

zabezpečenie zimnej údľŽby:
a) strojne odhrňanie snehu z miestnych komunikácií,
b) stľojné odhrňanie snehu z chodníkov,
c) strojné posýpanie MK'
d) strojné posýpanie chodníkov,
e) naloŽenie a odvoz snehu pri nadmeľnom sneŽení,
0 ručnéčistenie priechodov pre chodcov,
3.2.2 včasný opeľatívny zásah v prípade náhleho zhoršenia počasia (najneskôr do 1
hodiny od nahlásenia),
3.2.3 zabezpečenie a včasnépristavenie vozidiel amechanizmov (najneskôr do 1 hodiny
od nahlásenia),
3.2.4 zabezpečenie odstľánenia nedostatkov a poruch mechanizmov zabezpečujúcich
zimnú údrŽbu,
3.2.5 pľedzásobenie posypoqým materiálom, PHM a ND pre vozidlá a techniku'
3.2.6 zimnú údrŽbu musia zabezpečiťvyškolení pľacovníci,
3.2.7 zabezpečenie nepľetržitej pohotovosti (24 hodíďdeň).

3.3 SluŽby uvedené v pľedchádzajicom odseku bude poskýovateľ rea|izovať svojimi
mechanizmami a prostriedkami na vlastné náklady.

3.4 Konkľétnyľozsah a teľmínydodania sluŽieb bude poskytovateľ poskytovať na zálk|aďe
písomných alebo elektronických objednávok objednávateľa, ktoľépotvrdí týŽdennými
harmonogramami obsahujúcimi druh, pľedpokladaný ľozsah a termíny sluŽieb a lokalitu
(označením ulíc, verejného pľiestranstva alebo inak uľčito),kde budú sluŽby vykonávané.

3.5 Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený vykonávať denne,
pričom o zodpovedajúcom výsledku, ľesp. o prípadných nedostatkoch bude po vykonaní
kontľoly bezodkladne informovať poskytovateľa.

3.6 V prípade, Že poskýnuté sluŽby majú nedostatky, objednávateľ oboznámi o týchto
skutočnostiach poskytovateľa (dispečing poskýovateľa, tel. č: 0907 647 028).
Poskytovateľ je povinný bezodkladne tieto nedostatky odstľániť a ich odstľánenie následne
oznámiť obj ednávateľovi.

3.7 Pre kontrolu apreberanie rozsahu akvality realizovaných služieb poskýovateľom určí
poskýovateľ zodpovednóho zástupcu, ktorého osobu písomne oznŕtmi bezodkladne
objednávateľovi.
v2

sa

zavdzuje, Že Za podrnienok stanovených v tejto zmluve av
dolrodnutom ľozsahu podl'a odseku 3'2 poskytne sluŽby' Poskytovatel' sa zaväzuje

3'8 Poskytovatel'

poskytnút'sluŽby vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost'.

3.9 Poskytovatel' potvĺdzuje, Že sa vplnom ľozsahu oboznámil srozsahom apovahou

predmetu zrnluvy a sut'aŽných podkladov a povaŽuj e lch za správne a úplné.Poskytovateľ
prehlasuje, Že disponuje takými prostriedkami a odbornýrni znalost'ami, ktoré sú
k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.

Čt.

ľ.

čas plnenia

4.I

Začiatok plnenia: O|.12.2O2l akoniec plnenia: 15.O3.2022 alebo vyčerpanímzmluvne
dohodnutej celkovej ceny S DPH uvedenej v čl' V. bode 5.l.

čt. v.

Cena a platobné podmienky

5.1 Celková cenaje stanovená podľa prieskumu tľhu a je doloŽená poloŽkovitým rozpočtom
poskytovatel'a:
cena bez DPH 68 940'00 €
13 788,00 €
DPH
728,00 €
82
s
DPH
cena
slovom: osemdesiatdvatisícsedemstodvadsaťosem EUR

Celková cena
Pol. Popis položky

Z {JLIIIL,tÁUvyt

Meľná

cien v členení
PľedpokI. Záxäzné
JC€
objemy

iednotka
pohotovost' počas
I

zimneiúdrŽby
strojne odhrňanie
snehu z miestnych

h

komunikácií

km

3

stľojné odhľňanie
snehu z chodníkov
stľojné posýpanie

km

MK*

km

stľojné posýpanie

chodníkov*
ručnéčistenie
priechodov pre
6. chodcov
Celková cenaZa
zmluvné obdobie
*Poznámka:
5.

20o/"

DPII

DPH

km

8s0
s50
1200

42 592.00 €

8 5l8,40€

51 1 10,40 €

7,40 €

4 810,00 €

962'00 €

5 772,00 C

6,20C

5 270,00 €

l054,00 €

6 324,oo €

9.20 €

5 060,00 €

l 0l2,00€

6 072,00 €

7,30 €

8 7ó0,00 €

l

3,40 €

2 448.00 €

489,60 €

720

ks

Cena
s DPII
spolu

22,00 €

650

2

4.

1936

Cena bez

752,00 €

10

5l2'00€

2 937.60 €

82728,00e

Cena posypového materiálu je už za\'rnutá vo ýkonoch v tabuľke pri poloŽkách č. 4 a 5

ý3

5.2 obj

edn áv atel'

neposkytne poskýovat eľ žiaden pľeddavok.

5'3 Uvedené mnoŽstvá podľa čl. V. bodu 5.l. tejto zmluvy sú pľedpokladanéačiastkové,
pokyny objednávateľa na realizáciu jednotlivých aonoanut1icĹ phení vypl]ivajúce
z objednávok sa uskutočnia zo strany objednávateľa na zák|adežapi.u do denníka
sluŽieb
a budú vychádzať zo skutočných potrieb a z ťlnančn]írchmôzností objednávateľa.
Poskytovateľ potvrdí uloŽený pokyn svojim podpisom do denníka sluŽieb. Po
zrealizovani
a odsúhlasení riadneho a včasnéhodohodnutého plnenia objednávateľ
uskutočni zápis do
denníka sluŽieb na podklade' ktorého má poskytovateľ právó vystavit'faktúru'

5'4 SluŽby

sa budú_uhrádzať podľa pľedloŽených faktúľ(podľa skutočne poskytnutých
sluŽieb
písomne odsúhlasených zamestnancom objednávateľá;, ktoľéposkýovateŕ
dorueí vŽdy do
15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca a budú splatné jo anl
odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.

5'5 Faktuľa okľem zákonných náleŽitostí musí obsahovať zamestnancom objednávateľa

písomne odsúhlasený súpis poskytnutých sluŽieb v takom rozsahu podrobnosti,
a
ako je
špeciťrkovaná cena. Súčast'oufaktúry je denník poskýnutých sluŽieb.

5.6 V prípade, že faktÚra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo
bude
vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávatel' oprávnený ,rätiťju poskytovateľovi
v lehote splatnosti s písomným zdôvodnením a^odvolanim sa na' jej
doplnenie
a prepracovanie. V takom prípade sa pľerušíplynutie lehoty
splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúťdoručením opravenej fafmry objednáváteltvi.

5'7 objednávateľ má právo odmietnuť vykonávanie niektoých

prác, resp' ich časti uvedených
v tejto zm|uvy alebo periodicity sluŽieb uvedených v harmonograme aj bez
udania dôvodu.

5'8 V

pľípade obmedzenia rozsahu predmefu zmluvy, ľesp. vykonania služby
alebo jej časti,
alebo jej periodicity v zmysle harmonogramu objednáváteľom a tým aj rozsahu
prác
poskýovateľa, bude celková cena adekv átne znižená na sumu rovnajúóu
sa skutočne
vykonaným prácam.

čl. vl.

Podmienky plnenia

ó'1 Poskytovateľ vyhlasuje,

Že disponuje potrebnými a

spôsobilými strojo ťymi zaiadeniami
zmluvy

a personálom na riadne a včasnéplnenie predmetu tejto

ó.2 Poskytovateľ sa zaväzaje pre objednávateľa vykonávat' sluŽby uvedené v predmete
tejto
zmluvy s odbornou starostlivosťou a v kvalite zodpovedajúcej účelutejto zmluvy

6'3 Poskýovateľ bude poskytovať sluŽby qýhľadne na
-osady

zätklad,e operačného plĺánu zimnej
údržbymesta Šaľa,mestskej časti Ve-ča'
Hetméň a Kilíč,ktoý tvorí prílohu tejto
zmluvy a bude pľavidelne aktualizovaný pľed zimným obdobím.

t/4

i'4 Zodpovednou osobou
"5

objednávatel'a
1a plnenie predmetu zmluvy a poverenou na
uskutočňovanie záznamov do denníka sluŽieb
a potvľdení o ich uskutoineníle p. Miľoslav
J
Políček(tel. kontakt091172787l, e-mail: policek@sala.sk).
Zodpovednou osobou poskytovateľa za p''*i" p*dňetu zmluvy
auskutočňovanie
záznamov do denníka sluŽieb je Ľuboí Slávik (tel' kontakt oóoĺe+lozs,
e-mail:
technik@inexhausgarden. sk).

cl. vII.

Sankcie
1

2

-)

Zmluvnéstľanysadohodli, žev pnpad,enedodrŽaniaplneniapľedmetu
zmluvy,resp. jeho
časti alebo periodicity podľa harmonogľamu ál"bo pokynu v denniku
služieb
poskýovatel'om má.objednávatel' pľávo póžadovať zmluvnú pokutu
vo ýške 0,050Á
z dohodnutej pľedpokladanej ceny vľátan" oprĺ podľa č1. V.
uôa s.l. zmluvy zakaždý
izačatý kalendámy deň omeškania s plnením pľldmetu zmluvy, resp. jeho
Ĺasti alebo
periodicity podľa harmonogľamu alebó pokynu v denníku sluŽieb.

V pľípade omeškania objednávatel'a so zaplatenim faktúry je poskytovatel,
opľávnený
požadovať zaplatenie úrokov z omeškaniá vo výške Opšň
z'neziplatenej čiastky za
každý i začatý kalendárny deň omeškania.

či úľokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany
zodpovednosti za spôsobenú škodu a nároku na ňu.
Zap|atenie zmluvnej pokuty

čt. vrrI.
ostatné dojednania zmluvných stľán

sa

pri plnení predmetu zmluvy postupovat' s odbornou
staľostlivost'ou. Ďalej sa zaväzuje äodľŽiavaťpovinnosti tirú;ĺce
sa'ochĺany Životného
pľostredia, všeobecne záväznéprávne predpisy, technické
nonny apodmienky zm1uvy
vrátane jej príloh, dodatkov a sit,ažnýctr poanáaov.
Poskytovateľ

zaväzuje

Poskytovateľ zodpovedá

za škody spôsobené užívateľommiestnych

komunikácií

a chodníkov pri nehodách, resp. škodor"ých udalostiach,
ktoých príčinóuboli nedostatky
zjazdnosti a schodnosti spôsobené nedostatočnym odhrnutím
snehu.

Len v prípadoch,
ked' poskytovateľ pľeukáže, Že nebolo v jeho moŽnostiach tieto
odstľánit' ani na ne
predpísaným spôsobom upozorniť, môŽe saposkytov atel'
zbavit'zodpovednosti za škodu.
Poskýovatel'nie je
posfupit' právaa povinnosti vypl;ývajúce z tejto zmluvy na
!P-ráv1ený
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného zuhlasu objednávatel'a.

čt.

x.

Skončenie zmluvných vzt, ahov
Zrnluvné vďahy založenétouto zmluvou končia uplynutím doby plnen
ia zmluvy podl,a
čl' ry' alebo vyčeľpanímpredpokladanej celkovej cény s DPH uvedenej v čl.
V. odsek

9.2

Zmluvné vďahy môžu byt ukončenépred touto dobou, kedykol'vek ak sa na tom
zmluvné stľany dohodnú. Súčasťoutejto dohody musí bvt aj dohoda o vysporiadaní
vzájomný ch vzt'ahov a záv äzkov .

9.3

V prípade podstatného porušenia zmluvy z dôvodu neplnenia dohodnutých prác
v poŽadovanom teľmíne,ľozsahu a kvalite (čo aj jednoľazovo) môŽe ot;ädnavateľ
jednostranne ukončiťzmluvné vďahy, a to odstúpením od tejto zmluvy.
odsiúpenie od
zmluvy musí byt druhej strane doručené.Učinky odstupenia ód zmluvý nastávajú dňom
nasledujúcim po dni jeho doručenia druhej zmluvnej stľane.

9.4

odsfupením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej stľany na náhľadu škody, ktoľá
jej dôvodom odstúpenia od zmluvy vznikla.
CI. X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Túto zmluvu vzmysle $ 5a zákonač.2ll/2OO0 Z. z. oslobodnom
prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len
,,zákon

o slobode informácií") v platnom zneni objednávateľ zverejnina svojom webovom sídle
a zm|uva nadobúda účinnosťaŽ dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Zmluvné strany

súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvn;ými stľanami ná
webovom sídle objednávateľa.

l0.2 v prípade, ak

bude potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť,
doručuje sa táto písomnosťna adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zm|ivy, dokiaľ
nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktoľá pisomnosť
doručuje. V prípade, ak sa písomnost'aj pľi dodržaní týchto pódmienok vľáti nôdoručená,
zmluvné stľany sa dohodli, Že účinkydoručenia nastávajú dňom vľátenia zásielky
zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

10.3 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým
dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy' Zmluvné stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahĺadit' novým, zodpovedajúcim hospodáľskemu účelutejto
zmluvy, ktoý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

|0.4 Zm|uvné strany budú riešit'prípadnéspory vypl]irvajúce ztejto zmluvy predovšetkým
dohodou. V prípade, ak pri ľiešenísporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranňi,

kaŽdá stľana má právo sa obrátiť na súd. Zmluvné strany sa dohodli, Že tento spoľ bude
riešený podľa slovenského práva na miestne príslušnomsúde. Táto zmluva sa riadi
obchodným zákonníkom a pľíslušnýmiprávnymi pľedpismi SR.

10.5 Akékoľvek zmeny adoplnky tejto zmluvy je moŽné robiť len písomnými dodatkami

podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované
podl'a poradia.

10'6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, zktoýchkaŽdázmluvná
podpísanídostane po dve vyhotovenia.

t/6

strana po jej

|0.7 Zmluvné strany prehlasujú, Že si túto zmluvu

pľed jej podpísanímprečítali,porozumeli
jej obsahu, a že vyjadruje ich slobodne, určito a vážne prejavenú vôľu a ĺa znaksúhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

10.8 Neoddeliteľnou pľílohoutejto zmluvy je:
Pľílohač.1 - opeľačnýplán zimnej údržbymesta Šaľa,mestskej časti Veča, osady
Hetméň a

Kilíč

V Močenku, dňa

}€. /ĺ ,7-//

V Šali,dňa

*- Za poskýovatel'a:

h /- .ll
.l'V'ĺl'ŕ\

Za objednávateľa:
s.larc.len s r.o

5í 31

ĺtnloČcnok

i

ll
I

Ing. Henrich Bleho,

Jozef
pľimátoľ

konatel'

t/7

ĺt

0)-1

