Zmluva o poskytovanĺ sluŽieb č. 12212020

uzatvorená podl'a ust. $ 269 ods. 2 zákona č. c. 513/199í Zb. obchodný zákonník ('däle/ /en ,,zmluva')

Zmluvné stranv:
Názov:
SÍdlo:

Štatutárny orgán

lČo:
DlČ / lČ DPH:
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:
IBAN SK:

Technické sluŽby Starého Mesta, a.s.
Žilinská 'ĺ' 8'ĺ1 05 Bratislava
lng' Ján Krta, predseda predstavenstva
lng. Patrícia Martincová' Člen predstavenstva
Marek Vrbický' člen predstavenstva
35 804 092
202028

1

VUB a.s.
31

846 I St<2020281 846

0048482856/0200

sK0902000000003

1

00482856

(d'alej len,,objed návatel"')

a
2

meno:
Štatutárny orgán:
lČo:
otČ l lČ opH:
Bankové spojenie:
IBAN:

P.T.L. s. r. o.
Molecova 7, 841 04 Bratislava
lng. Tomáš Lacko, konatel'
Peter Lacko, konatel'
46 042741
2023193799 / sK2023193799
Tatra Banka a.s.
SK77 1 100 0000 0029 4405 4072
(d'alej len ,,dodávateľ" a spolu s objednávatel'om d'alej len ,,zmluvné strany")
Obchodne

SÍdlo:

článolĺl.

Predmet zmluvy

1'1

Predmetom zmluvy 1ezáväzok dodávatel'a poskytovat'pre objednávatel'a sluŽby vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednost', v rozsahu aza podmienok dohodnutých v tejto zmluve azáväzok objednávatel'a
prevziat'vČas a riadne poskytnute plnenia podl'a tejto zmluvy a zaplatit'dodávatel'ovi cenu podl'a článku lll
tejto zmluvy.

-

zimnej údrŽby vnútorných areálových plÔch (t. j.
1.2 Plnenie predmetu Zmluvy je poskytnutie sluŽby
chodníkov, dvorov, schodísk a iných netrávnatých dvorných ČastínachádzajÚcich sa pri vstupoch do
objektov v správe mestskejčasti Bratislava-Staré Mesto) obdobÍod účinnostitejtozmluvy do 15.03.2021.
Zimnou ÚdrŽbou sa na Účely tejto zmluvy rozumie zabezpečenie čistenia plÔch formou odhŕňanie snehu,
odstraňovanie l'adovej vrstvy a vykonávanie posypu sol'ou na plochách urČených v PrÍlohe č. 1 tejto zmluvy,
ktore majÚ celkovú spoločnúvýmeru o vel'kosti 3379 m2'

1.3 Zmluvné strany sa dohodli' Že miestom plnenia podl'a tejto zmluvy sú plochy na územímestskej časti
Bratislava-Staré Mesto vymedzené v Prílohe č. 1 (d'alej len ,,plochy").

č!ánolĺlI.
Podmienky plnenia predmetu zmluvy

1.1 Plnenie

bude dodávatel'vykonávať priebeŽne počas trvania tejto zmluvy bez potreby osobitnej objednávky
zo strany objednávatel'a, a to za nasledujúcich podmienok:
1'1.1 Plochy zasneŽené, alebo plochy šmykl'ave: zabezpečenie schodnosti a bezpečnosti plÔch v čase
od 06:00 hod. do 21:00 hod. formou:
. Zabezpečenia odhŕňania snehu a odstránenia l'adu z plÔch do Šírkychodníka, resp. 150 cm od
objektu,
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.

zabezpečenie posypu proti pol'adovici ekologickým posypovým materiálom.
Schodnost'a bezpečnost' plÔch je dodávatel' povinný priebeŽne monitorovat'. V prípade potreby je
dodávatel' povinný bezodkladne vykonať Úkony podl'a vyššieuvedených bodov za účelom
zabezpečenia schodnosti a bezpečnosti plôch.

1.2

Dodávatel' garantuje počas doby trvania zmluvy poskytovat' riadne a včas pohotovostnú sluŽbu, ktorú bude
vykonávať prostredníctvom 4 zamestnancov.

článok lll.
Cena a platobné podmienky
3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z' o cenách v znenĺ neskoršĺch predpisov a vyhlášky i,.8711996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č' 1B/1996 Z.z' o cenách. V cene za predmet
zmluvy sÚ zahrnuté vŠetkynáklady dodávatel'a vzniknuté pri plnení predmetu tejto zmluvy vrátane
primeraného zisku. Celková cena za predmet plnenia bude mesačne počĺtaná ako súčetpauŠálnej odmeny
podl'a ods. 3.2 tohto článku a odmeny podl'a ods. 3.3 tohto článku zmluvy.
3.2 Cena za predmet zmluvy je určená dohodou zmluvných strán ako pauŠálna odmena výške 1.000'- EUR
bez DPH mesačne (slovom jedentisíc eur bez DPH), čo predstavuje 1.200'- EUR s DPH mesačne (slovom
jedentisícdvesto eur s DPH), pričom V cene je zahrnutá aj odmena za pohotovost' a sÚ zohl'adnené vŠetky
náklady materiálové vstupy nacenené s DPH, pokial'sa k nim DPH vzt'ahuje (d'alej len ,,paušálna odmena").
3.3 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, Že k pauŠálnej odmene sa pripočítaodmena podl'a skutoČne
vykonaných úkonov podl'a čl. ll ods. 2.1.2tď1to zmluvy. odmena podl'a tohto odseku bude vypočĺtaná vo
výŠke 7,5 EUR bez DPH (slovom sedem eur a pät'desiat eurocentov) za 1 hodinu práce zajednu osobu,
t'j. 9,- EUR s DPH (slovom devät'eur s DPH) za 1 hodinu prácezajednu osobu.
3.4 objednávateľ bude celkovú cenu za predmet plnenia predmetu zmluvy poskytnuté dodávatel'om uhrádzat'
bezhotovostnou platbou na základe faktúry vystavenej dodávatel'om na úČetuvedený v záhlavítejto zmluvy.
Fakturácia bude prebiehať na mesačnej báze za plnenia vykonané v danom mesiaci. Faktúra bude
vystavená najneskÔr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. Splatnost' faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia
objednávatel'ovi. Dňom úhrady je deň odpísania finančných prostriedkov z Účtu objednávatel'a.

3.5 Faktúra musí obsahovať náleŽitosti daňového dokladu podl'a $ 74 ods. 1 zákona i. 222ĺ2004 Z' z' o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčast'ou faktúry bude sÚpis skutočne poskytnutých plnení
s termínom ich splnenia podpísaný zodpovednýmizástupcamioboch zmluvných strán. SÚpis poskytnutých
plnenÍ sa bude vyhotovovat'postupom podľa Článku Vl. tejto zmluvy.
3.6 Dodávatel' mÔŽe fakturovat'okrem paušálnej odmeny len plnenie, ktoré poskytol, a ktorého včasnéa riadne
splnenie bolo zodpovedným zástupcom objednávatel'a potvrdené v sÚpise skutočne poskytnutých plnení
podl'a odseku 3.5. tohto článku.
3'7 Zálohové platby a predd avky objed návatel' neposkytuje.
3.B V prĺpade, Že faktÚra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné Údaje, objednávatel' je oprávnený ju vrátit'
dodávatel'ovi v lehote 5 dní odo dňa doručenia s písomným odÔvodnením na doplnenie a odstránenie
zistených nedostatkov. Dodávatel' je povinný faktúru podl'a charakteru nedostatku opravit', doplniť alebo
vystavit'novÚ faktÚru. V takomto prípade sa pÔvodná lehota splatnostizruŠíanová lehota splatnostizačne
plynÚt' dňom doručenia opravenej, resp. novej faktúry objednávatel'ovi.

Clánok lV.
Povin nosti dodávatel'a
4.1 Dodávatel' je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou azaväzuje sa poskytnúť
objednávatel'ovijednotlivé plnenia predmetu zmluvy riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v
tejto zmluve a v jej prílohách, a v súlade s prípadnými pokynmi objednávatel'a.

4'2

Dodávatel' je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovat' v súlade so vŠeobecne záväznými platnými
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práVnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike' ktoré súvisia s predmetom
tejto zmluvy, dodžiavat' predpisy týkajÚce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia a majetku, ako aj

vŠeobecnezáväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Stare Mesto

a hlavného mesta

Slovenskej

republiky Bratislavy.

4.3 Dodávatel' vyhlasuje, Že sú mu známe vŠetkytechnické, kvalitatÍvne a iné podmienky nevyhnutné na
plnenie predmetu zmluvy.

4.4 Dodávatel' sa zaväzuje, Že pri plnení tejto zmluvy bude predchádzať Škodám na komunikáciách a na
majetku tretích osÔb. Dodávatel'sa zaväzuje, Že bude dbat'na existenciu podzemných inŽinierskych sietía
plnit' predmet zmluvy tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
4.5 Dodávatel' sa zaväzuje, Že zabezpelí vŠetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie predmetu
zmluvy. Dodávatel' bude plniť predmet zmluvy spoľahlivým, kvalifikovaným a odborne zaŠkoleným
personálom, vybaveným vhodným pracovným odevom, ochrannými prostriedkami' potrebnými
mechanizmami a náradím azabezpečíjeho kontrolu. Dodávatel' je zodpovedný za to, Že
práceneschopnost', dovolenky a iná absencia personálu neovplyvní plnenie podl'a tejto zmluvy.
4.6 Ak dodávatel' bude zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávatel'ov, zodpovedá
za plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ju plnil sám. Dodávatel' zodpovedá za odbornÚ starostlivost' pri
výbere subdodávatel'a a je povinný zabezpečiť,Že subdodávatelia budú viazaní ustanoveniami tejto zmluvy
ako dodávatel'.

4.7 Dodávatel'vyhlasuje, Že bol objednávatel'om poučený aje si vedomý, ktore plochy podl'a prĺlohy č. 1
podliehajú zimnej údžbepodl'a tejto zmluvy'

článok V.
Súčinnost' a pokyny objednávatel'a

5.'ĺ objednávatel'sazaväzuje

poskytnút'pri plnenÍtejto zmluvy potrebnÚ súčinnosť.lde najmä, ale nielen, o
poskytnutie potrebných informácií, konzultácií a materiálov (podkladov), ktoré má objednávatel'
k dispozÍcii, a ktoré sÚ nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

5'2

Zmluvné strany sazaväzujÚ, Že do troch (3) pracovných dnÍ od Účinnosti tejto zmluvy si vzájomne oznámia
mená, funkcie a kontaktné údaje zodpovedných zamestnancov oprávnených komunikovat'vo veciach tejto
zmluvy. KaŽdÚ zmenu zodpovedných osÔb sa zmluvné strany zaväzujÚ oznámiť druhej zmluvnej strane
bez zbytoČneho odkladu.

5.3 Za objednávatel'a sÚ oprávnení dávať pokyny dodávatel'ovi poverení zodpovední zamestnanci
objednávatel'a' Pokyny objednávatel'a prostredníctvom ním poverených zamestnancov sÚ pre dodávatel'a

záväzné.

5'4

Dodávatel' je povinný upozornit' objednávatel'a bez zbytočneho odkladu na zjavnú nesprávnosť a
nevhodnosť pokynov objednávatel'a, ak dodávatel' mÔŽe túto nevhodnosť zistiť pri vynaloŽení odbornej
starostlivosti.

5.5 Ak dodávateľ splnĺ povinnost'podľa odseku

4 tohto článku, a objednávatel' napriek upozorneniu na splnenĺ
pokynov trval, dodávatel'nezodpovedá za nesplnenie predmetu zmluvy alebo vadné plnenie podl'a článku
Vl. tejto zmluvy spÔsobené nesprávnymi a nevhodnými pokynmi. objednávatel' je povinný pĺsomne
potvrdiť, Že na týchto pokynoch trvá.

5'6

Ak dodávatel'nesplnil povinnosť uvedenÚ v odseku 5.4 tohto článku, zodpovedá zavady podl'a článku Vl.
tejto zmluvy spÔsobené plnením nevhodných pokynov daných mu objednávatel'om.

Článok Vl.
Preberanie a overovanie poskytovaných sluŽieb, zodpovednost'za vady a zodpovednost'za škodu

6.1

Dodávatel' zodpovedá za to, Že plnenia budú poskytnuté podl'a tejto zmluvy a budÚ vykonané v súlade so
vŠeobecne záv äzný mi právnymi predpismi.
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6.2

Preberanie plnenĺ dodávatel'a sa vykonáva za prítomnosti poverených zamestnancov oboch zmluvných
strán, na týŽdennej báze, vŽdy v piatok, za predoŠlých 7 kalendárnych dní. Poverenĺ zamestnanci oboch
zmluvných strán podpíŠusúpis poskytnutých plnení'

6.3

Dodávatel' je zodpovedný za vady a nedostatky plnení v čase ich odovzdania objednávatel'ovi. Vady
a nedostatky vyznačíobjednávatel'v sÚpise poskytnutých plnení (d'alej len ,,reklamácia"). Dodávatel'nemá
nárok na Úhradu ceny za plnenia, ktore boli poskytnuté vadne.

6.4

Dodávatel' je oprávnený najneskÔr do 3 pracovných dní odo dňa vyznaČenia reklamácie v súpise vyjadrit'
k namietaným vadám plnenia. Dodávatel' je povinný bezodkladne odstránit' zistené nedostatky
v poskytovaných plneniach.

6.5

objednávatel' je oprávnený kontrolovať realizáciu poskytovania plnenia. V prípade, ak budú v kvalite
a čase plnenia predmetu zmluvy vady, dodávateľ a objednávatel' vyhotovia zápis o zistených vadách.
V prípade rozdielnych stanovĺsk dáva konečnérozhodnutie objednávatel'. Dodávatel' je povinný vady v

sa

termíne určenom objednávatel'om odstránit'.

6.6

Dodávatel'zodpovedá tiežza akúkoľvek vadu, ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v odseku 6.3,
ak táto vada vznikne v dÔsledku porušenia povinnosti dodávatel'a podl'a tejto zmluvy. objednávateľ sa
zaväzuje, Že reklamáciu za vady poskytnutej sluŽby uplatnĺ u dodávatel'a bezodkladne po jejzistení'

6'7

objednávatel'

6.8

Dodávatel' je povinný odstránit'ajvady, u ktoých popiera zodpovednost'a ich odstránenie neznesie odklad.
Ak sa preukáŽe, Že dodávatel'za takÚto vadu nezodpovedá, oprávnené náklady za odstránenie vád uhradí
objednávatel'. Výška nákladov sa bude posudzovať podl'a jednotkových cien uvedených v článku lll ods.
3.2 tejto zmluvy alebo na základe skutočne vynaloŽených finančných prostriedkoch.

je oprávnený poŽadovat', aby dodávatel' v primeranej lehote určenej objednávatel'om

odstránil vytknuté vady a/alebo doplnil chýbajúce sluŽby.

6.9 Ak dodávatel'neodstráni

vady v lehote určenej objednávatel'om alebo ak objednávatel'bude mat'dÔvodné
pochybnosti o schopnosti dodávatel'a odstrániť tieto vady včas, je objednávatel'oprávnený vady odstrániť
tret'ou osobou na náklady dodávatel'a.

6.10Dodávatel'zodpovedá za vŠetky škody, ktoré vzniknÚ vdÔsledku jeho konania, príp. nekonania a/alebo
porušenia, príp. zanedbania niektorej z povinností vyplývajúcej z tejto zmluvy. Dodávatel' je povinný začať
s nápravou škody v termíne určenom pokynom objednávatel'a.

6.1'ĺAk dodávatel' nezaČne vykonávat' nápravu vzniknutej Škody v termíne určenom v pokyne

podl'a

predchádzajÚceho odseku alebo objednávatel' bude mat'dÔvodné pochybnosti o schopnosti dodávatel'a
vykonať nápravu vzniknutej škody je objednávatel'oprávnený vykonat'nápravu treťou osobou na náklady
dodávatel'a.

Článok Vtl
Sankcie

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na t'ýchto sankciách:
a) pri nedodrŽaní určenéhotermínu plnenia je objednávatel' oprávnený nárokovat' si od

dodávatel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výŠkeO,5 o/o z paušálnej odmeny predmetu zmluvy podľa Članku lll. ods.
3.2 tejto zmluvy za kaŽdý, a1začatý deň omeŠkania,

b) pri nedod rŽani záväzku odstránit' vadu (článok Vl ods. 6.7 alebo napravit' škodu (článok Vl ods' 6.10) v
primeranej lehote určenej objednávatel'om je objednávatel' oprávnený si nárokovat' od dodávatel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- eur zakaŽdý deň omeŠkania;
7.2 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu, ktorá
vznikne zmluvnej strane v dÔsledku nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou
zabezpečené'
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Článok Vltl
Trvanie zmluvy a jej ukončenie

9"ĺ Zmluva sa uzatvára
9.2

na dobÚ určitÚ, odo dňa jej Účinnosti do 15.03-2021.

Zmluvné strany sa dohodli, Že zmluva zaniká

a) písomnou dohodou zmluvných

strán,

b) písomným odstúpením objednávatel'a v prípade podstatného poruŠenia povinností podľa ods. 9.3 alebo
neodstránenia zistených nedostatkov podl'a odseku 9'4 tohto článku,

c) dodávateľ je platobne neschopný a návrh na vyhlásenie konkuzu bol zamietnutý pre

nedostatok

majetku alebo vstÚpil do likvidácie,

d) zánikom dodávatel'a bez právneho nástupcu.
9.3 Podstatným porušenímpovinností dodávateľa je opakované nedodžanie povinnosti dodávateľa odstrániť
vadu alebo napravit' Škoduv lehote určenej objednávatel'om podl'a článku Vl zmluvy; pod opakovaným
nedodžaním povinnosti sa rozumie, ak dodávatel'v období troch ýŽdňov minimálne dvakrát neodstránil
vadu/nenapravil škody v lehote určenej objednávatel'om a objednávatel'uplatnil postup podl'a článku Vl.
povinnosti ako sú uvedené v odseku 9.3 tohto článku tejto zmluvy zo strany
je
oprávnený doŽadovat' sa odstránenia nedostatkov v dodatočnej primeranej
objednávatel'
dodávatel'a
lehote' objednávatel'určí lehotu na odstránenie nedostatkov podl'a charakteru poruŠenejpovinnosti. Výzvu
na odstránenie nedostatkov objednávatel' mÔŽe urobiť aj elektronickou formou na e-mailovú adresu

9.4 V prípade poruŠeniainých

dodávatel'a uvedenú v záhlaví zmluvy. Neodstránenie zistených nedostatkov ani v dodatočnej primeranej
lehote poskytnutej objednávatel'om zakladá dÔvod na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 9.2 písm. e)
tohto článku.

9.5 odstÚpenie

od zmluvy sa netýka nároku na náhradu škody, ani nároku na zaplatenie zmluvnej pokuý'

Článok X
Doručovanie písomnosti
1O.1Za riadne apreukázané doručenie písomnosti doručovanej prostredníctvom pošty sa povaŽuje okrem
okamihu prevzatia zmluvnej strany, ktorejje písomnost'adresovaná (ďalej len ,,adresát") aj prípad, keď:

a) adresát jej prijatie odmietne; za deň doručenia písomnosti sa povaŽuje deň jej odmietnutia,
b) adresát si doručovanÚ písomnosťuloŽenú na poŠtenevyzdvihne, pričom doručovatel' doručoval
písomnost' na adresu adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na poslednú známu adresu
adresáta. Za deň doručenia sa pokladá siedmy (7') pracovný deň' ktoý uplynie odo dňa uloŽenia
doručovanej písomnosti na pošte.

'ĺ0.2Písomnosti doručované poštou mÔŽu byt'doručenéaj kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti
alebo osobne prevzatím a potvrdením prevzatia doručovanej pĺsomnostizodpovednou osobou'
10.3PÍsomnosť doručovaná elektronicky sa povaŽuje za doručenúokamihom prevzatia (prevzatie druhá
zmluvná strana potvrdí) alebo nasledujúci pracovný deň o 12:00 hod. po jej odoslaní na e-mailovÚ adresu
druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlavi zmluvy, podl'a toho, ktorá skutočnost'nastane skÔr.

xl.
Záverečné ustanovenia
11.1Táto zmluva nadobÚda platnost'dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a Účinnost'dňom
nasledujÚcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a v súlade $ 5a zákona č,.21112000 Z.
z. o slobodnom prÍstupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o slobode
informáciĺ) v znení neskoršÍchpredpisov v spojení s $ 47 občianskeho zákonníka.
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11.2obsah tejtozmluvy je moŽné meniť a oopĺňaťlen po dohode zmluvných strán. Zmeny sa vykonávajú v
písomnej forme dodatkamĺ označenými poradorným čísloma podpÍsanými oboma zmluúnými štranami.

11.3PÉvne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto
zmluve, ako aj príslušnýmiustanoveniami obchodného zákonnĺka a ostatných všeobecne-záväzných
právnych predpisov platných a Účĺnných v Slovenskej republike.

11.4Zmluvajevyhotovenáv2rovnopisoch,pričom1rovnopis
dodávateľa.

11.5Zmluvné strany vyhlasujú,

jeurčenýobjednávateľovi a1rovnopis jepre

Že si zmluvu prečítali,porozumeli jej obsahu vcelom rozsahu, sjej

ustanoveniami súhlasia, vyhlasujú, Že zm|uva bola uzavretá slobodne aváŽne, nie v tiesni a za nápadná
neuýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave

oo^.....!Í.!'r..'Zo2o

V Bratislave

dň^......((-'.'/?

uzp

objednávatel':

Technic

uŽby Starého Mesta, a.s.
lng. Ján Krta, predseda predstavenstva

T
l

hnické sluŽby Starého Mesta, a.s.

ng. Patrícia Martin cová, člen p redstavenstva

P.T.L. s. r. o.
lng. Tomáš Lacko,

P.T. L. s. r.o.
Molecova 7
8.41 04 Bratislve
lČo:aa o42 741

P.T.L. s. r. o.
Peter Lacko, konateľ

Technické sluŽby Starého Mesta, a's
Marek Vrbický' člen predstavenstva

Prílohy:
1. Prítoha č.1 _ Zoznam objektov na údžbuvnÚtorných areátových ptÔch (chodnÍky, schodiská, netrávnatá
dvorná časťkvstupu do objektu)
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