
ZMĺLUVA o sERvIsNEJ SLUŽBE č.ll5l2022
uzatvoÍenáV Zmysle 5 269 ods. 2 zákona č. 5l3ll991Zb. obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov

CI.I.
Zmluvné strany

Užívate|'z
Sídlo:

Zasťupený:

Bankové spojenie

IBAN:
IČo:
DIČ:
Telefoďfax:
(ďalej iba,,uŽívatel"')

a
Dodávatel':

Zastupený:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
tČ oprĺ:
Bankové spojenie:
Číslo úetu:
(ďalej iba,,dodávateľ ")

Mesto Šal'a
Nám. Sv. Trojice '7,927 l5 Šaľa

Mgr. Jozef Belický, primátoľ mesta

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka

zahraničnej banky
sK 481 I 1 I 0000006621849005

00 306 185

2021024049

03 t 7 7 0 598 r I 03 t7 7 0602t

CWS Slovensko s.r.o.
zapisaný v oR SR, okresného súdu Bratislava 1

odd. Sľo, v|ožkač.: l54000/8
Juraj Gajdoš, konateľ
Bojnická l0, 831 04 Bratislava
36814326
2022434073
sK2022434073
Tatra banka
sK58 1 1000000 0026 2885 0683

cr. il.
Úvodné ustanovenie

Táto zmluva o servisnej sluŽbe (ďalej len ,,zmluva") sa uzatvára na zŕk|ade výsledku

verejného obstarávania vzmysle $ 1l7 zákonač.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní

aoZmene a doplnení niektoýh zákonov vznení neskoľších predpisov avsúlade s $ 7
Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní. objednávateľ na obstaranie predmetu tejto

zákazky pouŽil postup verejného obstaľávania - prieskum tľhu.

čl. ul.
Pľedmet zmluvy

3.1 Dodávateľ sa za podmienok dojednaných v tejto zmluve zavänlje vykonávat' servisnú

sluŽbu a výmenu čistiacich bezpečnostných rohoŽi zachytátvajúcich nečistotu (ďalej ako

,,bezpečnostné rohoŽe") v jednotlivých objektoch uživateľa v rozmeroch a cenách, ktoré

sú podľobne popísané a špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy -,,Tabul'ka _ prenájom,

výmena, servis na čistiace ľohoŽe pre jednotlivé objekty v nasledovných rozmeľoch

a cenách'o, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
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3.2 Dodávatel' sazaväzuje vykonávať servisnú sluŽbu bezpečnostných rohoŽí pozostávajúcej
z odborného vyčistenia a ošetľenia bezpečnostných rohoŽí, ich dopľavy, qimeny
a uloŽenia v priestoroch určených uŽívatel'om v dohodnutých časových cykloch
podl'a prílohy č' 1 tejto zmlwy.

3'3 Bezpečnostné rohoŽe zostávaju počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy
majetkom dodávatel'a. UŽívateľ zodpovedá zaich poškodenie alebo stratu, ktorá vznikne
v čase ich uloŽenia v pľiestoľochužívatel'a.

3'4 Škodu, pľípadne stratu, za ktori uživateľ zodpovedá, je uživatel' povinný uhľadiť
po predchádzajicej písomnej výzve dodávateľa v súlade s platným cenníkom dodávateľa,
okľem prípadu ak škoda, resp. strata vzniklazavinením dodávateľa.

Cl. ľ.
čas plnenia a miesto plnenia

4.l Táto zmluvasauzatvára na dobu určitú od25.3.2022 na dobu 24 mesiacov

4'2 Miestom plnenia sú priestory užívatel'a uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy

4.3 Cena za plnenie predmefu zmluvy v dohodnutom ľozsahu je stanovená dohodou
zmluvných stľán podľa prílohy č. 1 zmluvy v súlade so zĺĺkonom č.18l1996Zb. o cenách
v zneni neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č.8711996 Z.z.,ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 1811996 Z.z. o cenách v zneni neskoľších pľedpisov aje v súlade s
cenovou ponukou dodávatel'a. Takto dohodnuté ceny sú pľe dodávateľa záväzné
a nemenné.

4.4 Ceny uvedené v prílohe č.1 tejto zm|uvy sú platné a nemenné počas celej doby trvania
zmluvy.

4.5 Výmena rohoŽí sa bude vykonávať v inteľvale l xza 7 dní v mesiacoch október aŽmarec
a l x za 14 dni v mesiacoch apnl až september.

ct. v.
Platobné podmienky

5.l Dodávateľ vystaví uŽívateľovi fakturu za služby skutočne poskýnute na základe tejto
zmluvy raz mesačne.

5.2 Faktury budú vystavované osobitne pre jednotlivé miesta dodania, ktoré sú uvedené
v prílohe č.1 tejto zmluvy.

5.3 Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktury musia
obsahovať náleŽitosti podľa pľíslušných právnych pľedpisov vrátane zákona č.36012013
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších pľedpisov, ako aj náleŽitosti dohodnute
touto zmluvou.

2Zmluva o servisnej sluŽbe č. 11512022



5'4 Splatnost'faktury je 30 dní odo dňa jej doručenia uŽívatel'ovi na účet dodávatel'a uvedený
v Čt. I tejto zmluvy.

5.5 V prípade, ak faktuľa nebude obsahovat' predpísane náležitosti' je uŽivateľ oprávnený
vrátiť ju dodávatel'ovi na doplnenie, pričom lehota splatnosti ľeklamovanej faktuľy sa
preruŠuje dňom jej doručenia dodávateľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne
uŽivate|'ovi plynúť dňom doručenia faktúry, ktorá splňa všetky predpísané poŽiadavky.

cl. vI.
Zmluvné pokuty a sankcie

ó.l Ak dodávateľ nesplní predmet zmluvy podl'a Čt. uĺ. tejto zmluvy riadne a včas, je
povinný uhľadit'uŽívatel'ovi zmluvnú pokutu vo ýške 0,050Á z celkovej ceny pľedmetu
zmluvy zakaždý aj začatý kalendárny deň omeškania.

6.2 Ak uŽívateľ neuhľadí fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, je povinný uhradiť
dodávateľovi úľoky z omeškania vo rr'ýške stanovenej podl'a príslušných predpisov
obchodného zákonníka.

CI. VII.
Ostatné ustanovenia

7.l Dodávatel' je povinný pri vykonávaní pľedmetu tejto zmluvy postupovať v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy a v súlade s ústnymi pokynmi oprávnených pracovníkov
uživateľa.

7.2 Dodávateľ vyhlasuje, že má opľávnenie na vykonávanie činností, ktoré predstavujú
predmet tejto zmluvy. V prípade, ak by sa ukiĺzalo, Že vyhlásenie podľa predchádzajúcej
vety nie je pravdivé, resp. ak by dodávateľ počas platnosti tejto zmluvy stratil oprávnenie
na vykonávanie činností, ktoľé predstavujú predmet tejto zmluvy, je uživateľ oprávnený
odstupiť od zmluvy.

CI. VIII.
Zánik zmluvného vzt'ahu

8.l Zm|uvazan1káuplynutím doby, na ktoru bola uzatvorená.

8.2 Zm|uva tiež zan1ká na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán ku dňu
uvedenému v dohode.

8.3 V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy jednou
zmluvnou stranou má druhá zmluvná strana právo odstupit' od zmluvy. odstupenie od
zmluvy musí bý písomné a doručené druhej zmluvnej strane na adľesu sídla. Spôsob
odstupenia od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

8.4 Zmluvu je tieŽ moŽné ukončiť písomnou výpoveďou aj bez udania dôvodu doručenou
druhej zmluvnej strane na adresu sídla. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začiĺa plynúť
od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
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ct. Ix.
Zánerečné ustanovenia

9.l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnen;ými zástupcami oboch
zmluvných stľán a stáva sa účinnou dňom nasledujúcim po dni zveľejnenia na webovom
sídle uŽívatel'a. Zmluvné strany súhlasia so zverejnenim celého znenia zmluvy.
Povinnost' zmluvu zveĺejniť vyplyva z ustanovenia $ 5a zákona č. 2|l/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

9.z Zmluvné strany budú riešit' prípadné spoľy vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým
dohodou. Ak sa na ľiešení sporu nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie súdu
na to príslušnému.

9'3 Zmeny tejto zmluvy moŽno vykonat'výlučne formou písomných očíslovaných dodatkov
podpísaných opľávnen1fĺni zástupcami oboch zmluvných stľán.

9.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatn1ým' nebudú t1fon

dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zm|uvné stľany sú povinné bezodkladne
neplatné ustanovenie nahľadiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto
zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.

9.5 Yzájomne vzt'ahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi platn;imi nauzemi Slovenskej republiky.

9.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyľoch ľovnopisoch, z ktoých dva (2) rovnopisy prevezme
dodávateľ a dva (2) rovnopisy prevezme uŽívateľ.

9.7 Túto zmluvu uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, určito azrozumiteľne prehlasujúc,
Že obsahuje ich skutočnú vôľu, o prejave a obsahu ktorej ani v budúcnosti nemôžu
vzniknút' žiadne pochybnosti. Preto bola zmluva po prečítaní a pochopení jej obsahu na
znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná.

, Hĺpl,ta,l, 4o. oz .2022 V Šali, ...2022

Dodávatel' : Uživateľ :

trW5 S/oyensko s.ľ.o.
o

i*.

Bojnicŕ1ď 831 04 Bratislava
lČo: so ll'\^J|a ^

Iir
iilr\
lill/

.................t
Juraj Gajdoš

konateľ
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....t.....'......

/'4;. ;;;;iä"ii"ty
/ primátor mesta Šaľa
l/
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Príloha č.1 k Zmluve o seľvisnej službe č.11512022

Tabul'ka - prenájom, výmena, servis na čistiace rohoŽe pre jednotlivé objekty v nasledovných
rozmeľoch a cenách:

Budova MsÚ Nám. Sv. Tľo 7

Budova ul. SNP16

dom ul. Nitrianska Šal'a-Veča

MsP Hollého 9

Horná 30

5

druh a počet
rohoži

rozmer
rohoŽe

cenaza vymenu
vľátane DPH 7 dňový
cyklus
(október - marec) spolu

cenaZavýmenu vľátane
DPH 14 dňový cyklus
(apríl -september) spolu

spolu za
24 mes.

sivý melír 3 ks 85x1 50 9,60 9,60 691,20

17,40 820,80sivý melíľ 3 ks I I 5x200 11,40

cenazavýmenu vrátane
DPH 14 dňový cyklus
(apríl -september) spolu

spolu za
24mes-

druh a počet
rchoži

rozmer
rohoŽe

cenaZa výmenu
vrátane DPH 7 dňový
cyklus
(október _ marec)
spolu

3,20 230,40sivý melír l ks 85xl 50 3,20
15,20 1094,40sivý melír 4 ks I I 5x200 15,20

273,60hnedý l ks 1 15x200 3,80 3,80

cenaza vymenu
vľátane DPH 14 dňový
cyklus
(apríl -september)
spolu

spolu za
24 mes.

druh a počet
rohoži

rozmer
rohoŽe

cenaza výmenu
vrátane DPH 7 dňový
cyklus
(októbeľ - marec)
spolu

4ó0'80siuý melír 2 ks 85xl 50 6,40 6,40

druh a počet rohoži rozmer
rohože

cenaza výmenu
vrátane DPH 7 dňový
cyklus
(október _ marec)
spolu

cenaza vymenu
vrátane DPH 14 dňový
cyklus
(apríl -septembeľ)
spolu

spolu za
24 mes.

sivý melír l ks 85xl 50 3,20 3,20 230,40

spolu za
24 mes.

ľoZmer
rohoŽe

cenaZa výmenu
vľátane DPH 7 dňový
cyklus
(október - marec)
spolu

cenaza výmenu vrátane
DPH l4 dňový cyklus
(apríl -september) spolu

druh a počet
rohoži

4ó0'8085x1 50 6,40 6,40sivý melír 2 ks
547,207,60 7,60siý melíľ 2 ks I 15x200
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