Zmluva č.
na poskytnutie služieb zimnej údržby
uzavretá podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
medzi :

Poskytovateľ:

v zastúpení:
IČO:
DIČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN
Zapísaná v obchodnom registri:
Tel. kontakt:
E-mail:
a
Objednávateľ:

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

v zastúpení:

Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

Adresa:

Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

IČO:

00306169

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN

SK74 0900 0000 0002 0350 5156

Tel. Kontakt:

031-789 2392, fax 031-789 2447

E-mail:

mu@sered.sk

Článok I
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby zimnej údržby v meste Sereď
v súlade s prílohou č 1 a s plánom zimnej údržby na daný kalendárny rok 2018, ktorý tvorí prílohu č.2.
Článok II
DOBA PLNENIA ZMLUVY
Poskytovateľ bude vykonávať predmet zmluvy počas 1 roka na obdobie od 01.01.2018 do 15.03.2018
a od 15.11.2018 do 31.12.2018.
Článok III
CENA
Cena za plnenie predmetu bola vypracovaná a dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách
v platnom znení.
Jej výška za služby podľa predmetu zmluvy činí:
Cena bez DPH
Celková cena
trvania zmluvy

DPH

Cena vrátane DPH

počas

Celková cena (slovom) : ...............................................................................................................
Jej členenie na jeden rok podľa jednotlivých úkonov, ich počtov a jednotkových cien sa nachádza
v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Zmeny jednotkových cien sa uskutočňujú iba písomnou dohodou oboch strán a sú možné len
v prípade, že nastane zmena legislatívy v ustanoveniach zákona o DPH (zmena sadzby DPH).

Článok IV
PLATOBNÉ PODMIENKY
Úhrada za vykonané služby bude realizovaná formou faktúr. Vo faktúre bude poskytovateľ účtovať aj
prislúchajúcu DPH v súlade so znením zákona o DPH platným ku dňu fakturácie služieb.
Financovanie poskytovaných služieb je zabezpečené každoročne z rozpočtu mesta Sereď počas
celého obdobia plnenia zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis vykonaných prác v súlade s článkom VI, odsúhlasený
objednávateľom.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. Platba za vykonané služby sa
bude realizovať bez preddavkov na základe predložených faktúr.

Poskytované služby definované v prílohe č.1 tejto zmluvy, odsúhlasené objednávateľom, bude
poskytovateľ fakturovať mesačne v dvoch termínoch, a to samostatne služby zrealizované v prvej časti
mesiaca (služby vykonané do 15. dňa v mesiaci, vrátane tohto dňa) a osobitne služby zrealizované
v druhej časti mesiaca (služby vykonané od 16. dňa v mesiaci, vrátane tohto dňa). Faktúry budú
vystavené vždy do 5 dní od ukončenia služieb v príslušnej časti mesiaca (t.j. najneskôr do 20. dňa
mesiaca a do 5. dňa nasledovného mesiaca).
Článok V
POVINNOSTI A PRÁVA OBJEDNÁVATEĽA
Objednávateľ určí oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb.
Oprávnené osoby majú právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po ukončení
služieb na tvare miesta preberať vykonané služby. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť resp.
doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania zmluvy.
Objednávateľ je povinný priebežne písomne zadávať služby poskytovateľovi do denníka služieb.
Objednávateľ je povinný kontrolovať zrealizované služby fyzicky na tvare miesta.
Objednávateľ je povinný informovať poskytovateľa o prípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu
zmluvy.
Objednávateľ môže v prípade dlhodobejšieho predpokladu priaznivého vývoja počasia (min. 1 týždeň
pracovnú pohotovosť po dohode s poskytovateľom služby ukončiť na základe prílohy č.2 plánu zimnej
údržby.
Objednávateľ si vyhradzuje právo presunúť plánované finančné prostriedky medzi jednotlivými
službami za predpokladu zachovania celkového finančného objemu uvedeného v článku III tejto
zmluvy (celková ročná cena služieb).
Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so
zaplatením faktúry za každý deň omeškania
Článok VI
POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
Poskytovateľ je povinný zabezpečovať všetky služby uvedené v predmete zmluvy včas a s náležitým
odborným prevedením a v súlade s plánom zimnej údržby.
Poskytovateľ služby bude zabezpečovať pre obstarávateľa výkon zimnej údržby počas jedného roka na
obdobie od 01.01.2018 do 15.03.2018 a od 15.11.2018 do 31.12.2018. Na zabezpečenie všetkých
činností, spojených z výkonom zimnej údržby musí mať dodávateľ zabezpečenú príslušnú strojovú
techniku ako i odborný a pracovný personál. Počas vykonávania zimnej služby bude poskytovateľ
služby povinný držať pracovnú pohotovosť a v prípade nepriaznivého počasia nastúpiť urýchlene na
výkon služby.
Poskytovateľ služby bude zabezpečovať pre obstarávateľa odhŕňanie snehu z ciest v dĺžke cca 35,5 km
(213 000 m2) a z chodníkov v dĺžke cca 30 km (60 000 m2). Rovnako bude potrebné zabezpečiť
posýpanie týchto komunikácií posypovým materiálom (cca 100 ton soli) z dôvodu zabezpečenia
schodnosti komunikácií a chodníkov. Posypový materiál (priemyselná soľ účinnosť pri teplote: – 7 °C
doba účinnosti: minimálne 10 hodín / 1 posyp, ktorý má prírodný pôvod šetrí životné prostredie,
nepoškodzuje dlažby a komunikácie) zabezpečí objednávateľ. Vydávanie posypového materiálu (50
kg vrecia) bude za prítomnosti zodpovednej osoby zapisované do záznamu o výdaji obstarávateľa

z miesta uloženia t.j. areál bývalých kasární v meste Sereď pri rieke Váh. Manipuláciu pri výdaji soli
si zabezpečuje poskytovateľ služby priebežne počas poskytovania služieb (výkonu).
Poskytovateľ služby je povinný dodať technické údaje - záznam o spotrebe každého z mechanizmov
na posyp soli. Je potrebné v zázname podľa technických údajov mechanizmu uviesť spotrebu soli
posypového zariadenia na 1 hod. výkonu. Preukázané spotrebované množstvo posypového materiálu
v súlade s pokynmi výrobcu materiálu bude súčasťou preukázania výkonu. K faktúre je potrebné
dokladovať – záznam o prevádzke stroja. Do záznamu je potrebné zaznamenať výkon stroja pričom
musí byť zaznamenané či stroj vykonával – samostatne odhŕňanie, posyp, alebo vykonával obe
činnosti súčasne. Je potrebné uviesť o aký strojový mechanizmus išlo t.j. uviesť: Typ stroja, napr.
Zetor (VSM) a EČV stroja.
Poskytovateľ musí zabezpečiť zjazdnosť ciest a chodníkov príslušnými strojovými mechanizmami.
Šírka ciest je od 5 do 6 metrov a chodníkov od 1,5 do 2 metrov. Celkovo obstarávateľ predpokladá 300
hodín práce s jedným veľkým strojovým mechanizmom a 480 hodín práce s tromi malými strojovými
mechanizmami. Do ceny strojových mechanizmov poskytovateľ zahrnie všetky potrebné náklady,
súvisiace so zabezpečením zjazdnosti komunikácií (t.j. napr. obsluha stroja, nakládka, vykládka stroja,
zisk, odvody a ďalšie náklady).
Okrem údržby ciest a chodníkov je potrebné zabezpečovať i údržbu a schodnosť parkovísk
a spevnených plôch o výmere cca 20 000 m2, nástupištia SAD cca 2 000 m2 a cca 200 m2 schodov,
priechodov a nátokov do cestných vpustí.
Na potrebný rozvoz posypového materiálu a pracovníkov do týchto sťažených priestorov by mal
poskytovateľ disponovať vozidlom kat. N1 (do 3,5 tony) a jeho predpokladaný výkon je potrebné
oceniť na 300 hodín celkového výkonu. Cena je vrátane vodiča a 2 pracovníkov.
Strojové mechanizmy určené na výkon zimnej údržby v meste Sereď musí mať poskytovateľ služby
zabezpečené GPS lokalizátorom, ktorý obsahuje knihu jázd, ale tiež presné sledovanie polohy v
reálnom čase počas výkonu strojov – mechanizmov.
Poskytovateľ služby bude zabezpečovať počas obdobia zimnej údržby v mimopracovnom čase t.j. od
15,00 hod. do 07,00 hod. nasledujúceho dňa pracovnú pohotovosť. Celkovo obstarávateľ predpokladá
16 000 hodín pracovnej pohotovosti (7 pracovníkov), ktoré budú dodávateľovi zohľadnené vo
fakturácii. Poskytovateľ služby je vo fakturácii povinný pri výkone mechanizmov odpracované hodiny
odrátať z hodín pracovnej pohotovosti.
Poskytovateľ služby je povinný dodržiavať plán zimnej údržby v danom kalendárnom roku.
Poskytovateľ je povinný zabezpečovať všetky služby uvedené v predmete zmluvy včas do termínu
stanoveného objednávateľom a s náležitým odborným prevedením. Nedodržanie termínu vykonania
služieb objednávateľ uzná iba z objektívne preukázaných dôvodov.
V prípade, že poskytovateľ nezabezpečí plnenie predmetu zmluvy, má objednávateľ právo účtovať mu
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania až do splnenia
záväzku.
Poskytovateľ umožní poverenému pracovníkovi objednávateľa kedykoľvek kontrolu činnosti spojenej
so zmluvnými službami.
Článok VII
RIEŠENIE SPOROV

Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť dohodou. V prípade, ak dohoda nebude možná,
spory budú odstúpené súdu.
Článok VIII
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Ak v priebehu trvania zmluvy poskytovateľovi zanikla právna subjektivita alebo nastali iné okolnosti,
ako v čase predloženia zmluvy, je poskytovateľ povinný túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť
objednávateľovi.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neplnenia povinností poskytovateľa služieb
uvedených v článku VI tejto zmluvy.
Článok IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním
súvisiacimi právnymi predpismi.
Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré
budú platné ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá poskytovateľ a dve
objednávateľ.
Zmluva je uzatvorená na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou „Zimná údržba v meste Sereď
2018“ a poskytovateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými
objednávateľom,
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú
dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje
ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj
súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta Sereď, ktorým je internetová
stránka mesta Sereď.
V

dňa

za poskytovateľa:

....................................................

V Seredi, dňa
za objednávateľa:

.........................................................

PRÍLOHA č.1
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Činnosť

Množstvo
v hodinách

A

Jednotková cena
za hodinu

Celková cena
za činnosť

bez DPH

bez DPH

B

C=AxB

Práca s veľkým strojovým
mechanizmom s radlicou
300 hod.
(odhŕňanie aj posyp)
Práca s malými strojovými
mechanizmami s radlicou
480 hod.
(odhŕňanie aj posyp)

Práca s vozidlom kategórie N1
(do 3,5 tony)

Pracovná pohotovosť
1. SPOLU
Bez DPH

300 hod.

16 000 hod.

.....................................,-€

2. CELKOVO SPOLU
vrátane 20 % DPH / slovom ........................,-€ /................................................................,-€

V

dňa

za poskytovateľa:

....................................................

V Seredi, dňa
za objednávateľa:

.........................................................

