Zmluva o dielo
na zabezpečenie zimnej údržby
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ – zadávateľ:

Centrum vedecko-technických informácii SR

Sídlo:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00 151 882

DIČ:

2020798395

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000064268/8180

Zastúpený:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ

Kontaktná/é osoba/y:

Ing. Eva Kalužáková, Peter Chudý

Telefón:

+421/ 2 692 53 139, +421/ 2 692 53 118, +421/ 918 888 696

E-mail:

eva.kaluzakova@cvtisr.sk; peter.chudy@cvtisr.sk

Ďalej len „Objednávateľ“

a
Dodávateľ:

Autoservis Jankovič, s. r. o.

Sídlo:

Pažitná 18, 900 31 Stupava

IČO:

46 084 231

DIČ:

2023223147

IČ DPH:

SK2023223147

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Peter Jankovič, konateľ spoločnosti

Kontaktná/é osoba/y:

Peter Jankovič

Telefón:

+421/ 903 418 182, +421/ 948 699 996

E-mail:

petojankovic@gmail.com

Registrácia:

Obchodný register OS BA I, odd. Sro, vložka: 71472/B

Ďalej len „Dodávateľ“
uzatvárajú v zmysle ustanovení § 269 odst. 2 a § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení túto zmluvu:

II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je pohotovostný režim z následným vykonaním zimnej údržby, ktorý spočíva:
•

v monitorovaní stavu schodnosti komunikácií priľahlých k objektom (viď. nižšie)

•

v odstraňovaní snehovej a ľadovej vrstvy z pevných príjazdových a peších komunikácií,

•

v zaistení zjazdnosti a prechodnosti všetkých komunikácií priľahlých k objektom.

Zimná údržba sa bude vykonávať na chodníkoch a cestných komunikáciách priľahlých k objektom:


Lamačská cesta 8/A, Bratislava: komunikácie o výmere 327,50 m2,



Jozefská 21, Bratislava: komunikácie o výmere 31,40 m2,

Grafické znázornenie a označenie zabezpečovaných komunikácií je v prílohe č.1
III.
Podmienky realizácie predmetu zmluvy
1.

Spôsob a rozsah zimnej údržby sú upravené v ďalších bodoch tejto zmluvy.

2.

Pri zimnej údržbe je dodávateľ povinný dodržovať podmienky stanovené touto zmluvou a všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
IV.
Kontrola prác

1.

Poverené osoby objednávateľa sú oprávnené kontrolovať práce vykonané na základe tejto zmluvy v deň služby
a koordinovať činnosť pracovníkov dodávateľa. Dodávateľ bude informovať objednávateľa o ukončení prác po každom
jednom výjazde. Poverenými osobami pre riešenie reklamácií sú:
za objednávateľa:

•

Ing. Eva Kalužáková

+421/ 2 692 53 139

Peter Chudý

+421/ 2 692 53 118, +421/ 918 888 696

za dodávateľa:

•

Peter Jankovič

+421/ 903 418 182
V.
Povinnosti dodávateľa

1.

Dodávateľ sa zaväzuje k plneniu predmetu zmluvy odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť:

3.

a)

technické zabezpečenie výkonu činnosti mechanizáciu uvedenou v prílohe č.2,

b)

materiálne zabezpečenie výkonu činnosti uvedené v prílohe č.3,

c)

personálne zabezpečenie uvedené v prílohe č.4.

Dodávateľ sa zaväzuje:
a)

vykonať zimnú údržbu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 60 minút od zistenia stavu komunikácií
pri objektoch,

b)

v prípade silnej poľadovice použiť adekvátne prostriedky na zabezpečenie pohybu vozidiel.

Výsledkom výkonu zimnej údržby dodávateľa je zabezpečenie zjazdnosti komunikácií pri objektoch.

4.
5.

Dodávateľ je povinný pri poskytovaní zimnej údržby riadiť sa pokynmi objednávateľa. V prípade nepredvídateľnej
situácie (kalamita), v ktorej dodávateľ cíti, že nemôže riadne zaistiť prevedenie svojich služieb, musí túto skutočnosť
oznámiť objednávateľovi telefonicky a následne emailom.
Dodávateľ určí zodpovednú osobu za výkon zimnej údržby
Touto poverenou osobou dodávateľa je:
Peter Jankovič, konateľ spoločnosti
V prípade zmeny dodávateľ nahlási meno novej poverenej osoby písomnou formou 7 dní pred očakávanou zmenou.
Pohotovostné telefónne číslo:

+421/ 903 418 182

6.

Dodávateľ zodpovedá za škody zavinené vlastnými pracovníkmi, poprípade technikou pri vyššie uvedených činnostiach
na udržovaných priestranstvách a na nich umiestnených veciach.

7.

Dodávateľ je povinný vykonávať zimnú údržbu v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

8.

Dodávateľ sa zaväzuje reagovať na zmeny platných zákonných noriem a včas navrhovať objednávateľovi zmeny
a úpravy tejto zmluvy tak, aby zodpovedala platnej právnej úprave.

9.

Dodávateľ preberá zodpovednosť za prípadné vzniknuté úrazy osôb prechádzajúcich cez komunikácie
zabezpečovaných objektov, ktoré v tom čase neboli v schodnom stave.
VI.
Povinnosti objednávateľa

1.

Objednávateľ je povinný zaistiť pre činnosť dodávateľa vhodné podmienky spočívajúce v zaistení prístupnosti
komunikácií pre mechanizáciu dodávateľa v dobe vykonávania zimnej údržby. V prípade porušenia tejto povinnosti zo
strany objednávateľa považuje sa, že dodávateľ svoje povinnosti splnil pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne
na náhradnom termíne prevedenia činnosti.

2.

Objednávateľ má právo, v prípade nezabezpečenia zjazdnosti komunikácií v rámci objektu povolať na výkon zimnej
údržby inú firmu, a náklady spojené so zabezpečením zjazdnosti komunikácií prefakturovať dodávateľovi.

3.

Objednávateľ ma právo skontrolovať technický stav vozidiel, ktoré sú súčasťou technického zabezpečenia výkonu
činnosti mechanizáciu uvedenou v prílohe č.2.

4.

Objednávateľ je povinný oznamovať dodávateľovi všetky zmeny, ktoré sú mu známe a mohli by mať vplyv na výkon
prác. V prípade, že tieto zmeny zabránia dodávateľovi vo vykonaní jeho činnosti, považuje sa, že svoju povinnosť splnil,
pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne inak.

5.

Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi technické závady komunikácií ktoré by mohli spôsobiť poškodenie jeho
techniky, a včas ho oboznámiť s prípadnými novovzniknutými vadami. V prípade, že dodávateľ závažnú závadu
v stavebno-technickom stave komunikácie zistí ako prvý, oznámi ju objednávateľovi, ktorý zabezpečí nápravu
umožňujúcu činnosť dodávateľa bez ohrozenia stavu jeho techniky, či zdravia jeho zamestnancov.

6.

Objednávateľ zaistí dodávateľovi na vlastné náklady povolenie vjazdu jeho vozidiel do všetkých udržovaných lokalít za
účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7.

Objednávateľ sa zaväzuje aktívne spolupracovať s dodávateľom na vytváraní vhodných podmienok a odstraňovaní
závad zabraňujúcich dodávateľovi vo vykonávaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

8.

Objednávateľ zabezpečí miesto pre uloženie posypového materiálu.

VII.
Technická realizácia predmetu zmluvy
1.

Obe zmluvné strany sa zaväzujú okamžite ohlásiť všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy (napr. adresa, názov, IČO,
legislatíva, telefón, zodpovedná osoba a pod. )

2.

Dodávateľ je povinný si zabezpečiť pre riadny a bezpečný výkon činnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy také strojné
a manipulačné zariadenia, ktoré svojou technickou úrovňou zodpovedajú požiadavkám ochrany ŽP. Pre zabezpečenie
schodnosti a zjazdnosti komunikácií si dodávateľ zabezpečí dostatok posypového materiálu.
VIII.
Finančné a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli na tejto zmluvnej cene:
Obdobie: 7. December 2012, Január 2013, Február 2013
Celkom mesačný paušál
Suma bez DPH
Sadzba a výška DPH [20%]
Suma celkom s DPH

2 490,00 EUR
498.00 EUR
2 988,00 EUR

2.

Cena bude uhrádzaná na základe faktúry, ktorá musí mať všetky náležitosti podľa § 71 . zákona č. 222/2004 Zb. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

3.

V prípade že faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti je objednávateľ oprávnený faktúru dodávateľovi vrátiť a dodávateľ
je povinný faktúru opraviť. Splatnosť faktúry začína plynúť od dňa doručenia riadnej faktúry objednávateľovi.

4.

Splatnosť riadnej faktúry – daňového dokladu činí 21 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

5.

V prípade sankcie zo strany Mestskej časti Bratislava – Staré mesto, za nedodržanie včasnej údržby komunikácií, bude
táto sankcia odrátaná pri úhrade najbližšej faktúry. Následne zo strany dodávateľa bude vystavený dobropis.
IX.
Poistenie

1.

Dodávateľ sa týmto zaväzuje byť po dobu účinnosti tejto zmluvy poistený pre prípad zodpovednosti za škodu na poistnú
čiastku vo výške 33 000,- EUR.
X.
Ukončenie platnosti zmluvy

1.

Objednávateľ tejto zmluvy je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ sa druhá zmluvná strana dopustí závažného
porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Odstúpením zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane.

2.

Zmluvný vzťah sa môže ukončiť tiež písomnou dohodou zmluvných strán.

3.

Pri strate oprávnenia dodávateľa k vykonávaniu činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy, zaniká účinnosť tejto zmluvy
dňom nadobudnutia právnej moci príslušného rozhodnutia správneho orgánu za predpokladu, že je táto okolnosť
oznámená druhej zmluvnej strane.
XI.
Doba platnosti zmluvy

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 7.12.2012 do 28.2.2013.

XII.
Záverečné ustanovenia
1.

V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.

Dodávateľ je oprávnený pre zaistenie služieb pre objednávateľa využiť odborných subdodávateľov. Takto vynaložené
náklady idú v plnej hodnote na ťarchu dodávateľa.

3.

Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa upozorniť na zmeny rozhodujúcich predpisov alebo skutočností vyžadujúcich
zmeny alebo doplnky tejto zmluvy. Táto povinnosť je prejavom vôle, nachádzať rokovaním také zmeny a doplnky
zmluvy, ktoré by viedli k nenarušenému pokračovaniu zmluvného vzťahu.

4.

Túto zmluvu a jej prílohy je možné meniť iba po dohode zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve,
podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.

Doručovanie faktúr, oznámenia o odstúpení, či výpovede sa uskutočňuje doporučeným listom alebo osobne do sídla
zmluvného partnera, v prípade vzniku pochybnosti o doručení alebo dátumu doručenia písomnosti sa použije
ustanovenie o doručení obsiahnuté v § 47, odst. 2) zák.č. 99/1963 Zb., občianskeho súdneho poriadku v platnom znení.

6.

Ak sú, alebo sa dostanú niektoré z ustanovení tejto zmluvy do rozporu s právnymi predpismi, existujúcimi alebo
budúcimi prestanú byť platné a účinné. Ostatné články a ustanovenia tejto zmluvy však zostávajú v platnosti. Zmluvné
strany sa zaväzujú tieto prípadne neplatné alebo neúčinné ustanovenia nahradiť platnými a účinnými, ktorých zmysel
a hospodársky cieľ bude rovnaký ako nahradzované ustanovenia. Zmluvné strany prehlasujú, že všetky spory budú
riešené predovšetkým formou rokovania.

7.

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

8.

Táto zmluva je prejavom slobodnej vôle zmluvných strán, potvrdené vlastnoručnými podpismi oprávnených zástupcov
zmluvných strán.

V Bratislave, dňa 4.12.2012
Za objednávateľa:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
riaditeľ CVTI SR

Za dodávateľa:

Peter Jankovič
konateľ spoločnosti

Prílohy č.:
1. Grafické označenie komunikácií pri objektoch
2. Technické zabezpečenie výkonu činnosti - mechanizácia, Materiálne zabezpečenie výkonu činnosti,
Personálne zabezpečenie

Príloha č.2
Technické zabezpečenie výkonu činnosti
Por. číslo

1

Názov mechanizácie

SUZUKI Samuraj SJ40

Rok výroby

STK dátum

Určenie pre areál

1987

24.09.2013

CVTI SR

Predpokladaný
objem

Certifikát

Materiálne zabezpečenie výkonu činnosti
Por. číslo

Druh posypového materiálu

1

Jemný štrk

20 m3

-

2

Posypová soľ – len v nutných prípadoch

10 m3

00008-1-2008

Mechanizácia

Ručné dočistenie

Dohľad /
Monitorovanie

Personálne zabezpečenie výkonu činnosti (počet pracovníkov)
Por. číslo

Objekt

1

Lamačská cesta 8/A, BA

1

1-3

1

2

Jozefská 21/ Nám. Slobody 21, BA

0

1-2

1

V Stupave, dňa 4.12.2012

Peter Jankovič
konateľ spoločnosti

