Z 2021 - 230

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB č.
ÚEZ č. 222/2021
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov medzi objednávateľom a zhotoviteľom
I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 OBJEDNÁVATEĽ
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Ing. Ivan Meliška, mobil : 0907 977 158

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2 ZHOTOVITEĽ
Sídlo:
zapísaný v:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený vo veciach zmluvných:
Zastúpený vo veciach technických:
Kontaktná osoba:

SEZAKO Trnava, s.r.o.
Orešanská 11, 917 01 Trnava
Obchodnom registri Trnava, Oddiel Sro, vložka číslo: 15230/T
36263800
SK2021876945
Tatrabanka a.s.
2629760559/1100
Ivo Zatloukal, konateľ
Oliver Oravec, riaditeľ
tel. 033/534 40 30, fax 033/534 40 30
Vlastimil Dospiva, mobil : 0910 998 573
Imrich Tarnóczy, mobil : 0911 890 559

(ďalej len „zhotoviteľ“)
II. PREDMET ZMLUVY
2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve bude pre objednávateľa
poskytovať služby v rozsahu:
a) čistenie 1 ks odlučovača ropných látok (ďalej v texte aj ako „ORL“) firmy Technaou
YH0503E, 1 ks Technaou YH0508E a 1 ks odlučovača ropných látok ENVIA TNC 15 SII od spoločnosti Pureco v rozsahu:
- odseparovanie zaolejovanej vody
- vyťaženie hustého kalu
- zneškodnenie odpadu
b) kontrola chodu všetkých troch ORL 4 x ročne
(ďalej spolu v texte ako „predmet zmluvy, resp. predmet plnenia, resp. služba“).
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III. HARMONOGRAM, DOBA A MIESTO PLNENIA
3.1

Harmonogram čistenia všetkých troch ORL je stanovený minimálne 1x ročne pre každý.
Termín čistenia všetkých troch ORL je stanovený na mesiac júl 2022.

3.2

Harmonogram kontroly oboch ORL je stanovený minimálne 4 x ročne. Termín kontroly ORL
typu Technau YH0503E je stanovený na mesiac október 2021 a mesiace január, apríl a júl
v roku 2022. Termín kontroly ORL typu Technau YH0508E je stanovený na mesiac október
2021 a mesiace január, apríl a júl v roku 2022. Termín kontroly ORL ENVIA TNC 15 S-II je
stanovený na mesiac október 2021 a mesiace január, apríl a júl v roku 2022.

3.3

Zmluva je platná odo dňa podpisu zástupcov oboch zmluvných strán a účinná dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke objednávateľa v zmysle platných právnych
predpisov.

3.4

Doba platnosti zmluvy: na dobu jedného roka odo dňa jej účinnosti.

3.5

Miesto plnenia pre ORL typu Technau YH0503E a ORL typu Technau YH0508E :
Kalinčiakova ul. Bratislava v zmysle priloženej mapky (príloha č. 2);
Miesto plnenia pre ORL ENVIA TNC 15 S-II: plocha parkoviska na Nobelovej ulici,
Bratislava, v zmysle priloženej situácie stavebno-technického riešenia ( príloha č.2).

IV. CENA
4.1

Cena je zmluvnými stranami dojednaná v súlade zo zákonom č. 18/1996 Z.z., o cenách na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán a je vyčíslená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4.2

Po poskytnutí služieb, bude spísaný formulár / protokol dokončených prác, odsúhlasený
kontaktnými osobami oboch zmluvných strán. Ceny v prílohe č. 1 sú uvedené bez DPH.
K cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných predpisov v čase poskytnutia služby.

4.3

Služby budú realizované riadne a včas, plne podľa platnej legislatívy, platných STN a
technických predpisov. Použité technológie budú v súlade s bezpečnostnými predpismi na
ochranu zdravia pracujúcich a predpisov protipožiarnej ochrany.

4.4

V cene za poskytnutie služby je zahrnuté:
- príjazd a odjazd techniky,
- odsatie ropných látok z hladiny a vyčerpanie celého obsahu,
- úplné vyčistenie stien a dna všetkých nádrží a komôr vysokotlakovým vodným lúčom,
- prepláchnutie koalescenčných filtrov a plaváka vysokotlakovým vodným lúčom,
- v prípade potreby výmena sorpčnej náplne (fibroilu) v sorpčnom filtri,
- vyčerpanie vody z umývania,
- spätné zavodnenie ORL,
- uvedenie ORL do prevádzky a kontrola jeho chodu,
- odvoz a likvidácia odpadu kat. č. 13 05 02 – plne v súlade s platnými právnymi predpismi,
- vystavenie evidenčného dokladu o vzniku nebezpečného odpadu,
- vyhotovenie výpovednej fotodokumentácie.
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V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1

Cenu každej vykonanej služby uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ
vystaví na základe obojstranne podpísaného protokolu. Doba splatnosti faktúry sa dojednáva
na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2 Faktúra bude obsahovať zákonné údaje a ku každej faktúre bude pripojená kópia protokolu
o poskytnutí služieb.
5.3

Objednávateľ môže faktúru vrátiť do dátumu jej splatnosti, pod podmienkou, že obsahuje
nesprávne či chybné údaje. V tomto prípade zhotoviteľ vystaví opravenou faktúru s novým
termínom splatnosti.

VI. SÚČINNOSŤ A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA
6.1

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podklady a údaje potrebné k jeho súčinnosti.

6.2

Objednávateľ bude informovať o všetkých zmenách, ktoré budú známe a môžu ovplyvniť
výsledok poskytovaných služieb.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY
7.1

V prípade oneskorenia sa s termínom poskytnutia tej ktorej služby je objednávateľ oprávnený
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny služby, ktorá bola oneskorene
poskytnutá za každý deň omeškania.

7.2

V prípade omeškania s termínom splatnosti faktúr je zhotoviteľ oprávnený účtovať
objednávateľovi zákonný úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

7.3

Takto zjednané zmluvné pokuty nemajú vplyv na prípadnú povinnosť náhrady škody.
Dojednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej
strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
8.1

Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa zhotoviteľ omešká
s plnením predmetu tejto zmluvy, resp. v prípade, ak zistí porušovanie platných právnych
predpisov zo strany zhotoviteľa.

8.2

Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak sa objednávateľa omešká
s úhradou ceny o viac ako 30 dní odo dňa splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry
v súlade s platnými právnymi predpismi.
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8.3

Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ účtovať
a objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi poskytnuté služby vo výške, odpovedajúcej rozsahu
vykonaných služieb ku dňu odstúpenia od zmluvy.

8.4

V prípade, ak od zmluvy odstúpi objednávateľ z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ
povinný nahradiť objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by mu odstúpením od zmluvy
vznikla a zároveň zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 400.- €.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy.

9.2

Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, označenými ako dodatok
s poradovým číslom k zmluve a potvrdenými oboma zmluvnými stranami.

9.3

Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a jedno
zhotoviteľ.

9.5

Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného
zákonníka a predpisov s ním súvisiacich.

v Bratislave dňa: 4.10.2021

v Trnave dňa: 4.10.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

............................................
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

......................................................
Ivo Zatloukal, v. r.
konateľ spoločnosti
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Príloha č.1
Cenová ponuka
Por.
č.
1.
ORL
Technau
YH0503

2.
ORL
Technau
YH0508

3
ORL
ENVIA
TNC 15
S-II

Predmet diela:
Odseparovanie zaolejovanej vody,
vyťaženie hustého kalu, zneškodnenie
odpadu
+ 4 kontrola chodu ORL
Odseparovanie zaolejovanej vody,
vyťaženie hustého kalu, zneškodnenie
odpadu
+ 4 kontrola chodu ORL
Odseparovanie zaolejovanej vody,
vyťaženie hustého kalu, zneškodnenie
odpadu
+ 4 kontrola chodu ORL

Ceny sú uvedené bez DPH.
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Merná jednotka

Cena za prácu

150.- €/ za rok

1x ročne čistenie
4x kontrola chodu
ORL

250.- €/ za rok

1x ročne čistenie
4x kontrola chodu
ORL

150,- €/ za rok

1x ročne čistenie
4x kontrola chodu
ORL

