Z 2018 - 120

Zmluva o dielo č. ÚEZ: 146/2018
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
sídlo: Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK0856000000001800347007
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Mobilita servis, spol. s r.o.
sídlo: Technická 6, 821 04 Bratislava
zastúpený: Ing. Ctibor Kováč, konateľ
IČO: 35 693 011
IČ-DPH: SK2020340201
bankové spojenie: Tatra Banka , a.s.
IBAN: SK73 1100 0000 0026 2104 1816
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je zápisnica z vyhodnotenia ponúk z verejného
obstarávania objednávateľa s názvom zákazky: „Dodanie a osadenie zvislého značenia
„Vstup so psom zakázaný“ a „Voľný pohyb psa zakázaný“ „ zo dňa 11.04.2018, č.:
HOMJ/4670/2018.

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávanie a osádzanie zvislých značení resp. značiek “Vstup so
psom zakázaný” a “Voľný pohyb psa zakázaný” s príslušenstvom v katastrálnych územiach
Vinohrady a Nové Mesto Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v nasledovnom rozsahu a
špecifikácii:
- značka v rozmeroch 500x300 mm
- stĺpik v rozmere 3 m
- objímka
- krytka
- betónovanie resp. osádzanie

-

montáž a doprava

(ďalej v texte ako “predmet zmluvy” alebo “dielo”), a to podľa jednotlivých čiastkových
písomných objednávok objednávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
2.

Za každé riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa v zmysle
jednotlivých čiastkových objednávok zaplatí objednávateľ cenu dohodnutú v zmysle tejto
zmluvy.

3.

Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má oprávnenie na výkon činnosti v zmysle
tejto zmluvy, ako aj to, že má k dispozícii všetky prostriedky a technické vybavenie
potrebné pre plnenie predmetu tejto zmluvy.

Článok II.
Čas plnenia
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a to
v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia každej jednotlivej čiastkovej písomnej
objednávky objednávateľa zhotoviteľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný prijatie objednávky potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej
objednávateľ objednávku odoslal. Pokiaľ zhotoviteľ prijatie objednávky nepotvrdí do 24
hodín v pracovné dni od preukázateľného odoslania objednávky objednávateľom, má sa za
to, že objednávka bola zhotoviteľom prijatá.

2.

Kontaktnými osobami sú:
na strane objednávateľa

na strane zhotoviteľa

3.

Mgr. Dagmar Timková
tel. číslo: 02/ 49 253 381
e-mail: zp.timkova@banm.sk
Erika Kubíková
tel.číslo: 02/43 635 357
e-mail: erika.kubikova@mobilita.sk

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa ako
aj ústne resp. telefonicky informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti a/alebo
skutočnosti brániacej alebo sťažujúcej realizáciu predmetu zmluvy v zmysle doručenej
čiastkovej objednávky s uvedením dôvodov, pričom v prípade omeškania s plnením
a odovzdaním predmetu zmluvy je objednávateľ povinný preukázať, že k omeškaniu došlo
na základe udalosti a/alebo skutočnosti uvádzanej zhotoviteľom.

Článok III.
Cena diela a platobné podmienky
1.

Cena za 1 ks dodania a osadenia značky v zmysle tejto zmluvy je zmluvnými stranami
dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon
o cenách a to výške 91,76,- € vrátane DPH / za 1 ks dodania a osadenia značky.

Dohodnutá cena je cena konečná a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace náklady (doprava,
práca, materiál, režijné náklady a iné).
2.

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zvýšiť alebo akýmkoľvek spôsobom zmeniť
dohodnutú výšku ceny.

4.

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi len cenu za skutočne objednaný
a poskytnutý predmet tejto zmluvy, pričom zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia
s tým, že objednávateľ nie je povinný dodávky predmetu zmluvy počas trvania platnosti
a účinnosti tejto zmluvy objednávať.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platnej právnej
úpravy na základe jednotlivých faktúr vystavených oprávnene zhotoviteľom.

6.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy po riadnom a včasnom vykonaní a odovzdaní
diela zhotoveného v súlade a na základe jednotlivých čiastkových písomných objednávok
objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté na základe
písomného protokolu podpísaného kontaktnými osobami zmluvných strán.

7.

Každá z jednotlivých faktúr musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle aktuálne
platných a účinných právnych predpisov.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti každej jednotlivej faktúry bude 30 dní odo
dňa jej doručenia objednávateľovi. Zaplatením každej faktúry sa rozumie odpísanie
príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa.

9.

Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že faktúra nebude mať náležitosti riadneho
daňového dokladu vrátiť takto dotknutú faktúru zhotoviteľovi k prepracovaniu, pričom nová
lehota splatnosti opätovne začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

10. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej
strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom
neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek
zabezpečovacím prostriedkom.

Článok IV.
Sankcie a zodpovednosť za vady
1.

V prípade omeškania s riadnym odovzdaním jednotlivých zhotovených diel v zmysle
čiastkových objednávok objednávateľa zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny objednaných značiek vrátane DPH za každý aj začatý
deň omeškania.

2.

V prípade nedodržania podmienok uvedených v jednotlivých čiastkových objednávkach
alebo odchýlenia sa od pokynov kontaktnej osoby objednávateľa zaslanej na e-mail
kontaktnej osoby zhotoviteľa týkajúcich sa dodania a osadenia predmetu zmluvy je
objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30,-€ za 1 ks
značky a s každým jednotlivým porušením spôsobeným jej dodaním a/alebo osadením.

3.

Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok
z omeškania stanovený zákonom.

4.

Uhradením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu
škody vzniknutej z titulu omeškania.

5.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady každého zhotoveného a protokolárne odovzdaného diela
objednávateľovi. Záručná doba je 24 mesiacov na každé riadne odovzdané dielo zhotovené
na základe čiastkových objednávok, pričom začína plynúť vždy podpisom písomného
odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorým sa dielo odovzdáva, oboma zmluvnými
stranami.

6.

Pokiaľ sa zmluvne strany nedohodnú inak, zhotoviteľ je povinný reklamáciu vybaviť
a vytknuté vady odstrániť do dvoch pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie.
Reklamácie podľa tejto zmluvy je objednávateľ povinný zasielať e-mailom kontaktnej osobe
zhotoviteľa a to s uvedením špecifikácie zistenej vady. Zhotoviteľ je povinný prijatie
reklamácie potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej objednávateľ reklamáciu
odoslal. Pokiaľ zhotoviteľ prijatie reklamácie nepotvrdí do 24 hodín v pracovných dňoch od
preukázateľného odoslania reklamácie objednávateľom, má sa za to, že reklamácia bola
zhotoviteľovi riadne doručená.

Článok V.
Spôsob ukončenia zmluvy
Táto zmluva môže byť predčasne ukončená:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, aj bez uvedenia dôvodu. Vypovedanie zmluvy
musí byť vykonané písomnou formou. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
c) objednávateľ môže od zmluvy písomne odstúpiť pri závažnom porušení zmluvných
podmienok zo strany zhotoviteľa. Odstúpenie od zmluvy je voči zhotoviteľovi účinné
dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Za závažné porušenie
zmluvných podmienok sa považuje:
Ø nedodržanie termínu vykonania predmetu zmluvy v zmysle objednávky
objednávateľa,
Ø odovzdanie nekvalitne zhotoveného diela a neodstránenie vytknutých vád
v dohodnutej lehote
VI.
Ostatné ustanovenia
1.

Zhotoviteľ pri plnení diela je povinný postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou, je
povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy.

2.

Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy odborne a kvalitne, v zmysle platných
právnych predpisov.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku
objednávateľa, pričom zodpovedá za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku
vykonávania predmetu zmluvy, a to v plnom rozsahu.

4.

Predmet zmluvy sa zaväzuje zhotoviteľ poskytovať na základe jednotlivých čiastkových
písomných objednávok objednávateľa, v počte, umiestnení a lehotách určených v týchto
objednávkach.

5.

Zhotoviteľ zodpovedá:
a) za prípadnú škodu spôsobenú vlastnými pracovníkmi pri výkone predmetu zmluvy, ako
aj prípadnú škodu spôsobenú subdodávateľmi zhotoviteľa, tak ako keby predmet zmluvy
vykonával sám,
b) za odborné a bezchybné vykonanie predmetu zmluvy a súčasne sa zaväzuje, že nebude
poskytovať žiadne informácie o vykonávaní predmetu zmluvy tretím osobám.

VII.
Záverečné ustanovenia

1.

Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

2.

Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými očíslovanými dodatkami,
potvrdenými a odsúhlasenými oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do 31.12.2019, resp. do
vyčerpania sumy vo výške 800,- € bez DPH; podľa toho ktorá zo skutočností nastane skôr.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti na základe tejto zmluvy je možné doručovať
v prípadoch výslovne uvedených v tejto zmluve e-mailom na v zmluve uvedené e-mailové
adresy a v ostatných prípadoch osobne, poštou alebo prostredníctvom kuriéra na adresu
sídla objednávateľa a kontaktnú poštovú adresu obstarávateľa uvedených v záhlaví tejto
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované poštou, osobne alebo
kuriérom sa považujú za doručené okamihom prevzatia doručovanej zásielky adresátom, t.j.
dňom uvedeným na poštovej doručenke ako deň prevzatia zásielky resp. dňom uvedeným na
potvrdení o prevzatí zásielky v prípade doručovania osobne a/alebo kuriérom, v prípade
nevyzdvihnutia písomnosti adresátom na pošte resp. nezastihnutia adresáta kuriérom dňom,
kedy sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená a v prípade odmietnutia prevzatia
zásielky adresátom, t.j. dňom uvedeným na poštovej doručenke ako deň odmietnutia
prevzatia zásielky resp. dňom uvedeným na potvrdení o odmietnutí prevzatia zásielky
v prípade doručovania osobne a/alebo kuriérom.

5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť nadobúda dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

6.

Zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, pričom po podpísaní zmluvy oboma
zmluvnými stranami si objednávateľ ponechá štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží jeden
rovnopis zmluvy.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto predstavuje
ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu a nebola dojednaná v tiesni ani za jednostranne
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu zmluvu potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave 25.05.2018

V Bratislave 01.06.2018

.....................................................
objednávateľ

.......................................................
zhotoviteľ

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta
Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto

Ing. Ctibor Kováč, v. r.
konateľ
Mobilita servis, spol. s r.o.

