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RÁMCOVÁ ZMLUVA ÚEZ č. 186/2017
na poskytnutie služieb čerpania, servisu a údržby kanalizácie

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
zastúpená:
kontaktná osoba / kontaktné údaje:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu / IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
00603317
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Ing. Ivan Meliška
2020887385
Prima banka,a.s.
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

1.2 Poskytovateľ:
sídlo/miesto podnikania:
IČO:
zastúpený:
kontaktná osoba / kontaktné údaje:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu / IBAN:
(ďalej len „poskytovateľ“)

KANAL M.P.S, s.r.o.
Šamorínska 39, 903 01 Senec
35710357
Štefan Vrábel
0918 368 394
2020200512
SK 2020200512
Slovenská sporitelňa, a.s.
SK95 0900 0000 0002 8479 0584

(ďalej spolu objednávateľ a posktytovateľ označované aj ako „zmluvné strany“)

2. PREDMET ZMLUVY, MIESTO A TERMÍNY PLNENIA
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, riadne a včas poskytnúť pre objednávateľa služby spojené
s pravidelným čerpaním, servisom a čistením kanalizácie nachádzajúcej sa na Bojnickej ulici
v Bratislave pre bytové domy č. 19, 21, 23 a 25 v nasledovnom rozsahu a termínoch:
A.

čistenie koša nachádzajúceho sa v prečerpávacej stanici umiestnenej na parcele č.
13587/3 v severovýchodnej časti areálu spoločnosti Istrochem Reality a. s.,
Nobelova 34, 836 05 Bratislava, ktorý je súčasťou kanalizačnej šachty
v pravidelnom intervale 1 x za 2 týždne automaticky bez objednávky objednávateľa
v rozsahu:
1. ● ručné vyčistenie koša od tuhých nečistôt, ● vyčerpanie tuhých nečistôt zo šachty
s košom, ● vysokotlakový ostrek prečerpávacej šachty,
2. likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platných právnych predpisov (vrátane
zhrabkov z hrablíc),
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B.

čistenie kanalizačných šácht nachádzajúcich sa pred bytovým domom Bojnická 23
až 25 v pravidelnom intervale 1 x za 4 týždne automaticky bez objednávky
objednávateľa v rozsahu:
1. vyčerpanie tuhých nečistôt z kanalizačných šácht v počte 3 ks, likvidácia hustých
splaškov na ČOV, vysokotlakový ostrek,
2. likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platných právnych predpisov,

C.

kompletný servis prečerpávacieho zariadenia nachádzajúceho sa v prečerpávacej
stanici umiestnenej na parcele č. 13587/3 v severovýchodnej časti areálu spoločnosti
Istrochem Reality a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava v pravidelnom intervale 1 x
za 6 mesiacov na základne e-mailovej objednávky zo strany kontaktnej osoby
objednávateľa, v rozsahu:
● kontrola funkčnosti čerpadiel,
● kontrola signalizácie chodu a poruchy čerpadiel,
● vytiahnutie čerpadiel, kontrola prípadne výmena oleja v čerpadlách,
● spätná montáž čerpadiel,
● kontrola tesnosti spojov potrubí,
● kontrola dotiahnutia spojov v elektrorozvádzači,
● kontrola signalizácie prevádzkových stavov,
● odporúčania o stave zariadenia objednávateľovi formou písomnej správy,
; pričom poskytovateľ je povinný servis zrealizovať najneskôr v lehote do 7 dní odo dňa
doručenia objednávky. E-mailom doručenú objednávku zo strany kontaktnej osoby
objednávateľa je poskytovateľ povinný obratom potvrdiť.

D.

čistenie gravitačnej kanalizácie – kanalizačných prípojok od bytových domov na
Bojnickej ul. v Bratislave č. 19 - 25 až po napojenie do prečerpávacej stanice v
intervale 1 x ročne na základne e-mailovej objednávky zo strany kontaktnej osoby
objednávateľa, v rozsahu:
1. ● vysokotlakové čistenie kanalizácie, ● manipulácia s hadicami, ● čerpanie
kanalizácie,
2. likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platných právnych predpisov
; pričom poskytovateľ je povinný čistenie zrealizovať najneskôr v lehote do 7 dní odo dňa
doručenia objednávky. E-mailom doručenú objednávku zo strany kontaktnej osoby
objednávateľa je poskytovateľ povinný obratom potvrdiť.

E.

havarijné zásahy nonstop 24 hodín na základe objednávky objednávateľa (postačí
aj telefonická, prípadne zaslaná e-mailom zo strany kontaktnej osoby objednávateľa)
najneskôr s nástupom v lehote do 2 hodín, a to v rozsahu:
1. ● elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia – krtkovanie, ● vysokotlakové
čistenie kanalizačného potrubia, ● čerpanie kanalizácie, ● TV monitoring
kanalizačného potrubia, ● rádiodetekcia poruchy,
2. likvidácia vzniknutého odpadu v zmysle platných právnych predpisov,
; e-mailom doručenú objednávku zo strany kontaktnej osoby objednávateľa je
poskytovateľ povinný obratom potvrdiť.

(ďalej v texte ako „predmet zmluvy, resp. služby“).
2.2. Služby uvedené pod bodom 2.1. písm. A a B je poskytovateľ povinný, prvý krát po účinnosti
tejto zmluvy, poskytnúť v lehote najneskôr do troch dní odo dňa účinnosti zmluvy.
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2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas poskytnuté jednotlivé služby zo strany
poskytovateľa, v zmysle samostatných písomných objednávok objednávateľa, zaplatí v tejto
zmluve dohodnutú cenu.
2.4. Táto zmluva sa uzatvára na základe verejného obstarávania objednávateľa č. .....................
3. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1. Pri poskytovaní jednotlivých služieb bude poskytovateľ plne dodržiavať všeobecne záväzné
predpisy, technické normy, ako aj dojednania tejto zmluvy.
3.2. Poskytovateľ je povinný plniť služby riadne, včas a s plnou starostlivosťou, bez akýchkoľvek
vád.
3.3. O poskytnutí služby poskytovateľ bezodkladne, najneskôr do 2 dní odo dňa jej poskytnutia,
informuje písomne (postačí e-mailom na kontaktnú osobu objednávateľa) o jej poskytnutí
a o rozsahu poskytnutých služieb.
3.4. Poskytovateľ môže poveriť poskytnutím služby inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle
ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je poskytovateľ oprávnený poskytnúť služby
prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia
a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO
(ďalej len „podmienky“).
Poskytovateľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia
subdodávateľov na poskytnutie služby (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru):
• údaje o všetkých známych subdodávateľoch
.............................................................................,
• údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia
.............................................................................
V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň poskytovateľ zaväzuje oznámiť
bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa
predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené
v tomto bode zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.
V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je poskytovateľ povinný, najneskôr do 5
pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.
Pri poskytovaní služby inou osobou má poskytovateľ zodpovednosť, akoby službu poskytol
sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že
s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má poskytovateľ povinnosť
sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Poskytovateľ je povinný viesť zoznam
subdodávateľov s presným určením poskytovaných služieb.
Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, s možnosťou
odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa s účinnosťou odo dňa doručenia odstúpenia
poskytovateľovi.
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4. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
4.1. Objednávateľ umožní poskytovateľovi v nevyhnutnom rozsahu vstup na všetky dotknuté
nehnuteľnosti.
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy v spojitosti s poskytovaním služieb,
poskytne poskytovateľovi súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a to bezodkladne na požiadanie
poskytovateľa.

5. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Cena poskytnutie jednotlivých služieb v zmysle článku 2. bod 2.1. tejto zmluvy je dojednaná
nasledovne:
5.1.1. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. A bod 1. za každých aj začatých 15 min.
poskytovania služby vo výške 41,25- € bez DPH, t.j.49,50- € vrátane príslušnej DPH
5.1.2. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. A bod 2. za každých aj začatých 100 kg
poskytnej služby vo výške 2,50- € bez DPH, t.j. 3,00- € vrátane príslušnej DPH
5.1.3. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. B bod 1. za každých aj začatých 15 min.
poskytovania služby vo výške 41,25- € bez DPH, t.j. 49,50- € vrátane príslušnej DPH
5.1.4. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. B bod 2. za každých aj začatých 100 kg
poskytnej služby vo výške 2,50- € bez DPH, t.j. 3,00- € vrátane príslušnej DPH
5.1.5. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. C za každých aj začatých 15 min.
poskytovania služby vo výške 41,25- € bez DPH, t.j. 49,50- € vrátane príslušnej DPH
5.1.6. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. D bod 1. za každých aj začatých 15 min.
poskytovania služby vo výške 41,25- € bez DPH, t.j. 49,50- € vrátane príslušnej DPH
5.1.7. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. D bod 2. za každých aj začatých 100 kg
poskytnej služby vo výške 5,90- € bez DPH, t.j. 7,08- € vrátane príslušnej DPH
5.1.8. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. E bod 1. za každých aj začatých 15 min.
poskytovania služby vo výške 41,25- € bez DPH, t.j. 49,50- € vrátane príslušnej DPH
5.1.9. za poskytnutie služby uvedenej pod písm. E bod 2. za každých aj začatých 100 kg
poskytnej služby vo výške 2,50- € bez DPH, t.j. 3,00- € vrátane príslušnej DPH
5.2. Ceny špecifikované v tejto zmluve sú ceny konečné, pričom ich súčasťou je aj náhrada
všetkých, akýchkoľvek výdavkov účelne vynaložených v priamej súvislosti s plnením predmetu
tejto zmluvy, a to aj vrátane dopravy a pod.
5.3. Podkladom pre úhradu ceny za jednotlivé poskytnuté služby budú jednotlivé čiastkové faktúry
poskytovateľa, vystavené v súlade s platnými právnymi predpismi, s lehotou splatnosti 30 dní
odo dňa doručenia objednávateľovi. Poskytovateľ je oprávnený faktúry vystaviť najskôr po
zrealizovaní jednotivých služieb v zmysle objednávok objednávateľa, pričom neodeliteľnou
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súčasťou každej faktúry bude súpis prác a merných jednotiek poskytnutých služieb; a v prípade
služieb uvedených v čl. 2 bod 2.1. písm. C až E aj jednotlivé objednávky kontaktnej osoby
objednávateľa, s výnimkou písm. E v prípade telefonickej objednávky.
5.4. Ak faktúra nespĺňa obsahové náležitosti účtovného dokladu v zmysle platných právnych
predpisov, resp. ak neobsahuje súpis prác, objednávateľ je oprávnený vrátiť vystavenú faktúru
na odstránenie nedostatkov, pričom nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia
opravnej faktúry.
5.5. Za úhradu tej ktorej ceny sa považuje deň jej odpísania v príslušnej výške z účtu objednávateľa.
5.6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou tej ktorej faktúry sa poskytovateľ zaväzuje
vyzvať objednávateľa na úhradu s poskytnutím dodatočnej 7 dňovej lehoty na úhradu. Po
uplynutí tejto lehoty vznikne poskytovateľovi právo na zákonný úrok z omeškania v sadzbe
podľa § 369a Obchodného zákonníka.
5.7. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu tejto zmluvy, jednotlivých čiastkových
plnení, vznikne objednávateľovi nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za
každý aj začatý deň omeškania.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
6.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy poskytnutý podľa tejto zmluvy bude
poskytovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, vykonávacími predpismi, technickými
normami, a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať dojednané vlastnosti.
6.2. Poskytovateľ zodpovedá za prípadné vady jednotlivých poskytovaných služieb.
6.3. Záručná doba je 2 ročná, a začína plynúť odo dňa poskytnutia jednotlivých čiastkových služieb.
Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť
poskytovateľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je
vylúčená. Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné vady predmetu zmluvy odstrániť bez zbytočného
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, najneskôr v lehote do troch dní
odo dňa doručenia písomnej reklamácie. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto
zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk
poskytovateľa.

7. PLATNOSŤ A UKONČENIE ZMLUVY
7.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
resp. do vyčerpania sumy (ceny predmetu zmluvy na základe jednotlivých objednávok) vo
výške 39.800,- € vrátane DPH, podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
7.2. Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa v súlade s platnými
právnymi predpismi.
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7.3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže kedykoľvek bez udania dôvodu túto zmluvu vypovedať
formou písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane, s výpovednou lehotou troch
mesiacov odo dňa jej doručenia.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán a výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
8.2. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia
a poskytovateľ 1 vyhotovenie.
8.3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym
poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti
zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka a ďalšími
slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8.4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho
neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy.
Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku,
ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
8.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak
súhlasu s jej znením ju nie v tiesni, nie pod nátlakom, ani nie za nápadne nevýhodných
podmienok, z vlastnej vôle podpisujú.

V Bratislave dňa 11.07.2017

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

V Bratislave dňa 11.07.2017

Štefan Vrábel, v. r.
poskytovateľ
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