o

poskytovaní služieb č. '..{p'l.t.9.4r*
uzatvorená v zmysle 9 269 ods. 2, v nadväznosti na 5 261 obchodného zákonníka

ZMLUVA

čl. I.

Zmluvné strany

1.1 objednávateľ:
štatutárny orgán:
Sídlo:

lČo:
DlČ:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefónfax:
E-mail:
(d'alej iba,,objednávatel"')

L.2

Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
lčo:
lČ pre DPH:
DlČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mesto šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, gz7 15 šaľa
00306185

202LOz4049
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
s K8 2 09 00000000s L 24 306282
03 1770598 L- 4 / O3r7 7 0602r
mesto(Ôsala.sk

Capital Pro s.r.o.
Hájska 87L,95t 31Močenok
MatúšBordáč

47o7o3o7
sK2023733063
2023733063

vÚg a.s.
SK86 0200 0000 0031 4105 7055

Poverený na rokovanie vo vecĺach zmluvných: MatúšBordáč
Poverený na rokovanie vo veciach technických: MatúšBordáč

Tel./mobil:
E-mail:

0901900110

lenka.gubisova@gmail.com
Zapísaný v obchodnom regĺstri (žĺvnostenskom registri) okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,
vložka číslo3L264/T (d'alej iba ,,dodávateľ")

čl. !l.

Úvodné ustanovenia
2.1. Táto zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára s tým, že konkrétne záväzky (poskytnutie služĺeb)
budú realizované v zmysle harmonogramu prác ako aj na základe e-mailovejobjednávky'

2.2. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade s ust' 5 L17 zákona
343/2oL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskoršíchpredpisov. objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použĺlpostup
verejného obstarávania - výzva na predkladanie ponúk v zmysle 5 8 Smernice mesta Šaľa
o verejnom obstarávaní.

čl. !II.

Predmet zmluvy

3'1' Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služieb dodávateľom s názvom čistenie
autobusových
,,
zastávok, uličných žl'abov, uličných vpustí, nádržíartézskych studní, zber a v,ývoz
oapaou
z maIých smetných nádob a ručnéčistenie obrubníkov a krajníc miestnych komunikácií.

3'2. Dohodnutý rozsah služĺeb:
1. Ručnéčistenie:

-

-

autobusových zastávok o predpokladanom počte 28 ks predstavuje zametanie a čistenie
prĺestoru autobusových čakární,prístreškov a priľahlých plôch o priemernej
výmere 200 m2
vrátane naloženia a odvozu vzniknutého odpadu na miesto určenéobjednávateľom
vo vzdialenosti do 30 km - cyklus čistenĺaje 3x týždenne,
nádržíartézskych studní o predpokladanom počte 5 ks

+ 2 ks nefunkčne predstavuje čistenĺe
zachytávača - nádržky artézskej vody, vrátane naloženia a odvozu vzniknutého odpadu
na miesto určenéobjednávateľom vo vzdialenosti do 30 km
- cyklus čistenia je 1x týždenne.

uličných žI'abov o predpokladanom množstve 1o8o m, na územímesta predstavuje
mechanické uvoľnenĺemriežok a vyčistenĺeodtokovej rúry do kanalizácie, prepláchnutie

odtokovej rúry vodou, založenie časti späd vrátanie naloženia a odvozu vzniknutého odpadu
na miesto určenéobstarávateľom vo vzdĺalenostĺdo 30 km cyklus čistenia je Lx ročne.

-

uličných vpustí o predpokladanom počte t 44O kusov na územímesta predstavuje mechanické
uvoľnenie mrĺežok, vybratie záchytného koša, vyčĺsteniekoša, šachty, odtoĹovej rúry do
kanalizácie, prepláchnutie koša a odtokovej rúry vodou, zaloŽenie častíspä{ vrátane naloženia
a odvozu vzniknutého odpadu na miesto určenéobjednávateľom vo vzdialenosti
do 30 km
cyklus čistenia 1x ročne.

verejných priestranstiev (d'alej len VP) komplexné vyčistenie centrálnej mestskej zóny (d'alej
len CMZ) o výmere 27 oLs m', t. j. plochy na ul. Hlavnej od VÚa po budovu NS
olympĺa, vrátane
parkovísk a chodníkov pešej zóny (Námestie Sv. Trojice a ul. Hlavná od budovy
MsÚ po budovu
vÚa), komplexné vyčistenie CMZ predstavuje zametanie chodníkov, dlažby a žľabov,zberu
rozptýleného odpadu a nečistÔt z VP vrátane zelených trávnatých plôch, komplexné vyčistenie
VP na Pribinovom námestívo Veči o výmere 1 900 m2, naloženia a odvozu vzniknutého odpadu
na miesto určenéobjednávateľom vo vzdialenosti do 30 km - cyklus čistenia formou
objednávky'

obrubníkov a krajníc MK - celková dížkačistených obrubníkov predstavuje 60 km, súčasťou
čistenia obrubníkov a krajníc MK je chemický postrek buriny, mechanické uvoľnenie, naloženie
a odvoz vzniknutého odpadu na miesto určenéverejným obstarávateľom vo vzdialenosti
30
km = cyklus čistenia je 2 x ročne.

2. Vývoz malých smetných nádob o predpokladanom počte 300 ks na územímesta predstavuje

naloženie a odvoz odpadu na miesto určenéobjednávateľom vo vzdialenosti do 30
km cyklus
čistenĺaje 3x týždenne (pondelok, streda, piatok).

3.3. Harmonogram prác na poskytnuté služby v členení:
o Zber a vývoz odpadu z malých smetných nádob (3x týždenne v pondelok, stredu, piatok)
. Čistenie žľabov(na zákIade objednávky)
. Čistenie uličných vpustí ( na základe objednávky )
. Čĺstenĺenádrži artézskych studní (lx býždenne v pondeIok)
o Čĺstenieautobusových zastávok (3x dždenne v piatok)
o Ručnéčistenie obrubníkov a krajníc (2x ročne )

3'4. Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v dohodnutom rozsahu
podľa bodu 3.2. poskytne služby. Dodávateľsa zaväzuje poskytnúťslužbyvovlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť.

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

čI.lV.
čas plnenia
Začiatok plnenia:
Doba plnenia:

ot.o2'2o2z, najskôr však nadobudnutím účinnostitejto zmluvy
].2 mesiacov od nadobudnutia účinnostitejto zmluvy.

čl. V.
Cena a platobné podmienky

5.1. Celková cena za predmet plnenia podľa č. lll je stanovená ako cena pevná vo výške
59.189,68 EUR
Celková cena bez DPH

DPH

11.837,94 EUR
7L.O27,62 EUR
DPH
Slovom: sedemdesiaťjedentisícdvadsaťsedem EUR šesťdesĺaťdvacentov.
20 % sadzba DPH a výška
Cena spolu s

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 čiastkovépokyny
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
a odsúhlasení riadneho a včasnéhodohodnutého plnenia objednávateľ uskutočnízápis do
denníka služieb na podklade, ktorého má dodávateľ právo vystaviť faktúru.

5.4. Služby sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr (podľa skutočne poskytnutých služieb
odsúhlasených pracovníkom objednávateľa), ktoré dodávateľ doručívždy do 15. kalendárneho
dňa nasledujúceho mesiaca a budú splatné 30 dní odo dňa ĺch doručenia objednávateľovi'

5'5. Faktúra okrem zákonných náležitostí musí obsahovať pracovníkom objednávateľa písomne
odsúhlasený súpis poskytnutých služĺebvtakom rozsahu a podrobnostĺ, ako je špecifikovaná
cena. Súčasťoufaktúry je denník poskytnutých služieb.

5.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležĺtostiuvedené v tejto zmluve alebo bude
vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi v lehote
splatnosti s písomným zdÔvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie a prepracovanie' V takom
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúťdoručením
opravenej faktúry objednávateľovi.

5.7. objednávateľ má právo obmedzovať vykonávanie niektoryích prác, resp. ich časti alebo
periodicity uvedených čl. lll. tejto zmluvy aj bez udanĺa dôvodu.

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 kvalĺte 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 uskutočňovanĺe záznamov do denníka služieb a potvrdení o ich uskutočnení je p. Helena
Kysučanová (tel. kontakt 09].L647353', e-mail: kvsucanova@sala.sk)'

6.4 Zodpovednou osobou dodávateľa za plnenie predmetu zmluvy

a uskutočňovanie záznamov do
denníka služieb je MatúšBordáč (tel. kontakt 0901 900 110, e-mail lenka.gubisova@gmail.com).

č!. Vll.

Sankcie

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

7.2. v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený požadovať
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške o,o2% z nezaplatenej čiastky za kaŽdý i začatý kalendárny
deň omeškania.

7.3' Zaplatenie zmluvnej pokuty či úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany zodpovednostĺ

za

spôsobenú škodu a nároku na ňu.

čI. vlll.

ostatné dojednania zmluvných strán
8.1. Dodávateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Ďalej
sa zaväzuje dodržiavaťpovinnosti týkajúce sa ochrany životnéhoprostredia, všeobecne záväzné
právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vrátane jej príloh, dodatkov a súťažných
podkladov.
8.2. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

čl.lx.
Skončenie zmluvných vzťahov

9.]..

Zmluvné vzťahy založenétouto zmluvou 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 vysporiadaní vzájomných záväzkov.

9.3.

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

čl. x.

Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Túto zmluvu v zmysle 5 5a zákona č.2LIl2o0oZ' z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých 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 podpise oboma zmluvnými stranami
na webovom sídle objednávateľa.

prípade, ak bude potrebné doručovaťdruhej zmluvnej strane akúkoľvek
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl. |. tejto
zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane,

10.2. V

ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosťaj prĺ dodržaní týchto podmienok vráti
nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účĺnkydoručenia nastávajú dňom vrátenĺa zásielky
zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

10.3.Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce ztejto zmluvy predovšetkým dohodou.
V prípade, ak prĺ 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'

10.4' Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možnérobĺťlen písomnýmĺdodatkamĺ podpísanými
oprávnenými zástupcamioboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslovanépodľa poradia.

10.5'Táto zmluva je vyhotovená všĺestichvyhotoveniach,
vyhotovenia

a

z

ktorých objednávateľ obdržíštyrĺ

dodávateľ dve vyhotovenia po jej podpísaní.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sĺtútozmluvu pred jej podpísaním prečítalĺ,porozumelijej obsahu,
a že vyjadruje ich slobodne, určito avážne prejavenú vôľu a na znak súhlasu s jej obsahom ju

podpísali.

V Šalidňa..#:./..H

V Šalidňa 24.01'.2022

fu

objednávateľ:
Mesto Šaľa

Dodávateľ:

Capital Pro s.r.o

Capital Pro,s.r.o.
Há1ska fi71
951 31
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