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Rámcová zmluva o preprave osôb ÚEZ č. 130/2019
uzatvorená v súlade so zák. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

Objednávateľ:
sídlo:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
kontaktná osoba:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
Prima banka Slovensko, a.s.
SK08 5600 0000 0018 0034 7007
00 603 317
2020887358
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Mgr. Anna Dáni, t.č.: 02/49 253 377, e-mail: anna.dani@banm.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
Prepravca:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
zapísaný v:
bankové spojenie:
IBAN:
zastúpený:
kontaktná osoba:

SATUR TRANSPORT a.s.
Studená 7, 821 04 Bratislava
35 787 228
SK2020245106
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vl. č.
2428/B
Tatra banka, a.s.
SK64 1100 0000 0026 2734 0964
JUDr. Ľudmila Masariková, predseda predstavenstva
Vladimír Werner, t.č.: +421 903 750 859, e-mail:doprava@satur.sk

(ďalej len „prepravca“)
I. Predmet zmluvy
1. Predmet tejto Rámcovej zmluvy o preprave osôb (ďalej len „zmluva“) tvorí odplatné
vykonávanie nepravidelnej autobusovej prepravy osôb (príležitostnej dopravy) určených
objednávateľom (najmä seniorov) dopravcom, z určeného miesta odchodu do určeného miesta
/ určených miest príchodu a späť v rámci územia SR, pre objednávateľa v období od
01.08.2019 až 31.08.2020, a to na základe písomných objednávok objednávateľa
v minimálnom rozsahu:
a) termín plnenia
b) miesto plnenia (miesto pristavenia a miesto / miesta dopravy a späť)
c) predpokladaný počet prepravovaných osôb
d) určenie trasy zájazdu
e) prípadne ďalšie podmienky uskutočnenia prepravy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas vykonanú prepravu zo strany dopravcu,
v zmysle samostatných písomných objednávok objednávateľa, zaplatí v tejto zmluve
dohodnutú cenu.

3. Prepravca berie na vedomie, že jednotlivé zájazdy resp. termíny prepravy v každom prípade
nepresiahnu čas 24 hodín, pričom ich súčasťou zároveň nie je ubytovanie.
4. Táto zmluva sa uzatvára na základe
6163/2019/IVO/KIAZ zo dňa 29.03.2019.

verejného

obstarávania

objednávateľa

č.

II. Spôsob realizácie predmetu zmluvy
1. Preprava osôb bude realizovaná dopravcom prostredníctvom autobusovej dopravy –
klimatizovaným autobusom pre min. 40 a max. 49 osôb.
2. Prepravu bude dopravca realizovať podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa na základe
samostatných písomných objednávok objednávateľa doručených dopravcovi minimálne 14 dní
pred plánovanou, požadovanou prepravou. Prevzatie objednávky je dopravca povinný
bezodkladne najneskôr do 24 hodín potvrdiť e-mailom na mailovú adresu kontaktnej osoby:
Mgr. Anna Dáni, 02/49 253 377, anna.dani@banm.sk v kópii Mgr. Iveta Marčíková, 02/49
253 601, iveta.marcikova@banm.sk.
3. Dopravca pred uzatvorením tejto zmluvy preukázal, že je oprávnený vykonávať prepravu osôb
a zodpovedá za to, že osoba ním poverená na vykonanie prepravy osôb spĺňa všetky, platnými
právnymi predpismi, stanovené podmienky pre vedenie motorového vozidla (autobusu).
Uvedené podmienky sa zaväzuje spĺňať počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
4. Dopravca zodpovedá za spôsobenú škodu na zdraví, či majetku v súvislosti realizovaním
prepravy v zmysle tejto zmluvy, voči cestujúcim osobám v súlade s príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka
5. Dopravca je povinný počas trvania tejto zmluvy mať uzatvorenú poistnú zmluvu na škody
spôsobené prevádzkou motorového vozidla, ktorá zabezpečí prípadné krytie škôd na zdraví
a majetku spôsobených cestujúcim osobám.
6. Dopravca zodpovedá za riadny technický stav a vybavenie autobusu, vrátane zabezpečenia
vonkajšej ako aj vnútornej čistoty a poriadku. Dopravca zároveň znáša náklady spojené
s opravou a údržbou autobusu využívaného na prepravu osôb. Ak dôjde počas prepravy
k takému poškodeniu autobusu, ktoré by mohlo ohroziť splnenie záväzku dopravcu, dopravca
je povinný bezodkladne zabezpečiť pre účely prepravy osôb náhradný dopravný prostriedok
na vlastné náklady.
6. Dopravca sa zaväzuje prostredníctvom mailu na kontaktnú osobu objednávateľa, uviesť meno
a priezvisko dopravcu - vodiča a telefonický kontakt, a to minimálne 24 hodín pred plánovou
prepravou.
7. Dopravca sa zaväzuje realizovať plánovanú trasu prepravy prevažne po diaľniciach, avšak tak,
aby bola trasa čo najkratšia a ekonomicky najvýhodnejšia.
8. Dopravca sa zaväzuje zabezpečiť, aby vodič autobusu bol k dispozícii počas celej doby

prepravy.
9. Dopravca sa zaväzuje, že autobus bude počas celej doby platnosti tejto zmluvy spĺňať všetky
technické normy a príslušné platné právne predpisy v súvislosti s prevádzkou autobusu
a realizáciou jednotlivých prepráv.
10. Objednávateľ je oprávnený stornovať svoju objednávku bez akýchkoľvek sankcií (storno
poplatkov) najneskôr v lehote 3 pracovných dní pred plánovanou prepravou.
11. Dopravca je oprávnený zrušiť plánovanú prepravu na základe písomnej objednávky
objednávateľa výlučne v prípade nepredvídateľných okolností a je povinný uvedené oznámiť
objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní vopred s určením náhradného termínu v lehote
do 14 dní. V prípade neoznámenia nepredvídateľnej okolnosti v stanovenej lehote je povinný
dopravca prepravu zrealizovať v objednávke stanovenom termíne.
12. Dopravca je povinný viesť knihu prepravy, v ktorej budú zaznačené jednotlivé prepravy
v rozsahu počtu najazdených km ako aj hodín stojného. Predmetnú knihu je pri každej
jednotlivej preprave povinný podpísať vodič autobusu, ako aj osoba určená objednávateľom
(zúčastnená na tej ktorej preprave).
13. Preprava zahŕňa najmä:
- pristavenie autobusu na miesto určené v objednávke,
- prepravu do miesta / miest určenia,
- poradenstvo a koordinácia pri objednávaní prepravy, efektívnom určení trasy prepravy,
- spolupôsobenie pri riešení nezrovnalostí a zmenách.
14. Pri zabezpečovaní prepravy bude prepravca plne dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,
technické normy, ako aj dojednania tejto zmluvy.
15. Prepravca je povinný zabezpečovať prepravu riadne, včas a s plnou starostlivosťou, bez
akýchkoľvek vád.

III. Cena
1. Cena za prepravu je zmluvnými stranami dojednaná nasledovne, za každý aj začatý kilometer
prepravy vo výške 1,241 € / km bez DPH, t.j. 1,49 € / km vrátane DPH.
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 všetkých poplatkov, nákladov na pohonné hmoty,
stojného, mýta, parkovného a pod.
3. Podkladom pre úhradu ceny budú jednotlivé čiastkové faktúry prepravcu, vystavené v súlade
s platnými právnymi predpismi, s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa doručenia
objednávateľovi. Prepravca je oprávnený faktúry vystaviť najskôr po zrealizovaní prepravy

v zmysle objednávok objednávateľa, pričom neoddeliteľnou súčasťou každej faktúry bude
kópia knihy prepráv v zmysle článku II. bod 12. tejto zmluvy.
4. Ak faktúra nespĺňa obsahové náležitosti účtovného dokladu v zmysle platných právnych
predpisov, resp. ak neobsahuje kópiu knihy prepráv, objednávateľ je oprávnený vrátiť
vystavenú faktúru na odstránenie nedostatkov, pričom nová lehota splatnosti začína plynúť
odo dňa doručenia opravnej faktúry.
5. Za úhradu tej ktorej ceny sa považuje deň jej odpísania v príslušnej výške z účtu
objednávateľa.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou tej ktorej faktúry vznikne prepravcovi právo na
zákonný úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka.
7. V prípade omeškania prepravcu s plnením predmetu tejto zmluvy, jednotlivých čiastkových
plnení, vznikne objednávateľovi nárok na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- € za
každé aj jednotlivé porušenie tejto zmluvy (vrátane omeškania pristavenia autobusu).

IV. Ostatné dojednania
1. V prípade, ak sa preprava nevykonala včas z dôvodu, že sa cestujúci nedostavia včas na
dohodnuté miesto začiatku prepravy alebo z iného zavineného konania prepravovaných osôb,
nevzniká objednávateľovi právo na zníženie fakturovanej sumy.

V. Platnosť a ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania sumy (ceny predmetu zmluvy na
základe jednotlivých objednávok) vo výške 6.680,00 € vrátane DPH, najneskôr však do
31.08.2020 ; podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr.
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.
3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže kedykoľvek bez udania dôvodu túto zmluvu
vypovedať formou písomnej výpovede doručenej druhej zmluvnej strane, s výpovednou
lehotou 1 mesiac odo dňa jej doručenia.

VI. Záverečné ustanovenia
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.

2. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 4 vyhotovenia
a prepravca 1 vyhotovenie.
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, najmä zákonom č. 56/2012 Z.z.
o cestnej doprave v znení neskorších zmien.
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.
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 14.06.2019

V Bratislave dňa 14.06.2019

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

JUDr. Ľudmila Masariková, v. r.
prepravca

