Zmluva o poskytovaní služieb
W orená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č, 513/1991 Zb, Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov v spojení s ust, § 1 ods. 12 písm. q) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ zm htvď )
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpené:

H lavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
Prim aciálne nám estie 1, 814 99 B ratislava
00 603 481
Č eskoslovenská obchodná banka, a.s,
SK 37 7500 0000 0000 2582 9413
Ing. arch. M atúš Vallo, prim átor

(ďalej len „hlavné mesto'')

Poskytovateľ:
so sídlom:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpená:

M estská časť Bratislava ■ Lamač
Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava
00 603 414
V Ú B, a.s.
SK 37 0200 0000 0000 0302 4032
Ing. Lukáš Baňacký, starosta

(ďalej len „mestská č a sť')
(hlavné m esto a m estská časť spolu ďalej aj ako „zmluvné strany")

Preambula

Zm luvné strany s a v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné
ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podm ienky dohodli n a uzatvorení tejto zmluvy
podľa ust, § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov v spojení s § 1 ods. 12 písm. q) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky za podm ienok dohodnutých ďalej v tejto zmluve.
v

Cl. 1
Účel a predm et zm luvy

Účelom tejto zmluvy je poskytovanie služby - zabezpečenie zimnej údržby a schodnosti
verejných chodníkoch, nám estí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka definovaných
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy v rozsahu a za podm ienok dohodnutých v tejto zmluve. Celková
vým era plochy verejných chodníkoch, námestí a zastávok, ktoré sú súčasťou chodníka
definovaných v Prílohe č. 1 predstavuje 11 463,90 m^ (ďalej len „chodníky a pešie trasy“).
Predm etom tejto zmluvy je záväzok M estskej častí poskytovať služby - zabezpečenie zimnej

údržby a schodnosti verejných chodníkov a peších trás uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
pre H lavné mesto v rozsahu a za podm ienok dohodnutých (ďalej len „predmet zm luvý')
v tejto zm luve a záväzok hlavného m esta potvrdiť včas a riadne poskytnuté plnenia podľa
tejto zm luvy a uhradiť m estskej časti náklady na poskytnutie tohto plnenia podľa článku 3
tejto zmluvy.
3.

Pod zim nou údržbou sa pre potreby tejto zmluvy rozum ie vykonávanie zimnej údržby vrátane
zimnej pohotovosti mechanizmov, pohotovosť osôb, pluhovanie, posyp, alebo pluhovanie
s posypom , použitím posypových m ateriálov požadovaných všeobecne záväznými právnymi
predpism i, technickým i predpism i rezortu a hlavným m estom, použitie snehovej frézy, ako aj
zim ná údržba vykonávaná ručne a s tým súvisiace činnosti.

4.

Schodnosť verejných priestranstiev a pešich trás je zabezpečovaná odhm aním snehu na okraj
vozovky, posypom chem ickým m ateriálom pri odstraňovaní poľadovice a zľadovatenej
vrstvy snehu, sekaním utlačenej a zľadovatenej vrstva snehu. N a chodníkoch sa zabezpečí
priechodnosť zriadením voľného priechodného pásu Šírky asi 1,0 m.
ČI. 2
Spôsob plnenia predm etu zmluvy

1.

Predm et zm luvy sa bude plniť podľa požiadaviek hlavného m esta n a určených chodníkoch
a peších trasách bližšie špecifikovaných v P rílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej
neoddeliteľnú súčasť, M estská časť berie n a vedom ie stav chodníkov a peších trás uvedených
v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

2.

M estská časť sa zaväzuje vykonávať zimnú údržbu a zabezpečovať schodnosť chodníkov,
a peších trás ručne alebo pom ocou m echanizm u s radlicou a rozm etadlom soli.

3.

M estská časť sa zaväzuje m ať po celú dobu platnosti Zm luvy zriadené vlastné riadiace
pracovisko (tzv. dispečing), fungujúce počas všetkých kalendárnych dní v roku,
prostredníctvom ktorého bude schopná m onitorovať a efektívne riadiť a kontrolovať činnosti
svojich pracovníkov a technických prostriedkov.

4.

M estská časť vykoná predm et zmluvy n a základe jednotlivých pokynov hlavného mesta,
ktoré m ožno vykonať:
a)

elektronicky n a e-m ailovú adresu dispečing@ lam ac.sk>t.č. 0948 337 317,

b)

telefonicky pokynom dispečingu OSK H lavného mesta.

5.

V prípade telefonického pokynu je hlavné m esto povinné zaslať pokyn elektronicky na
určenú em ailovú adresu, a to do troch (3) dní odo dňa zadania pokynu telefonicky,

6.

Poskytnutie služby je hlavným m estom potvrdené dňom podpisu súpisu vykonaných prác
obidvomi zm luvným i stranami.

7.

M estská časť sa v súlade s § 1 ods. 12 písm, q) zákona o verejnom obstarávaní zaväzuj e plniť
predm et zmluvy výlučne svojimi vlastnými kapacitam i alebo prostredníctvom ňou zriadenej
príspevkovej organizácie a jej zamestnancov. M estská časť nie je oprávnená zadať plnenie
predm etu podľa tejto zm luvy žiadnemu inému subjektu.

8.

M estská č a sť je povinná dodávať zmluvne dohodnuté služby podľa tejto Zm luvy aj počas dní
pracovného pokoja a počas štátnych sviatkov, ako aj v nočných hodinách za podmienok
podľa tejto zmluvy.

Cl. 3
O dplata za činnosť

1.

O dplata za predm et zm luvy je stanovená dohodou zm luvných strán, a to jednotkovou cenou
vo výške 0,063 E U R za m^. V odplate sú zahm uté všetky náklady mestskej časti vzniknuté
pri plnení predm etu tejto zmluvy, vrátane nákladov n a dopravu, PH M , energie, posypové
materiály, m zdy n a zamestnancov, nákladov vyplývajúcich z adm inistratívnych a kontrolných
činnosti a pod. . Celková cena poskytnutých služieb za celé obdobie trvania zmluvy nepresiahne
hodnotu podlimitnej zákazky, ktorá je v súlade s § 5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
v spojení § 1 písm , b) vyhlášky ÚVO č. 118/2018 Z. z. stanovená na 221 000 Eur bez DPH.

2.

H lavné mesto sa zaväzuje uhradiť M estskej časti preddavok vo výške 5 056,- Eur
z dohodnutej celkovej ceny v term íne do 15 dni na základe zálohovej faktúry. Poskytnutý
preddavok v aktuálnom období j e nevyhnutné zúčtovať do konca kalendárneho roka k 31.12.
na základe vystavenej vy účtovacej faktúry s dátum om dodania 31.12. a zaslanej n a hlavné
mesto najneskôr do 15.01, nasledujúceho roka. V prípade nevyčerpania preddavku je
povinnosťou M estskej časti vystaviť a doručiť vyúčtovaciu faktúru (dobropis). N evyčerpaná
časť preddavku bude predm etom zápočtu pohľadávok a záväzkov medzi H lavným mestom
a M estskou časťou, n a základe ktorého M estská časť vystaví novú zálohovú faktúru na
zvyšnú nevyčerpanú sum u preddavku, ktorý bude následne použitý v ďalšom období,

3.

Poskytnutie ďalších služieb po zúčtovaní preddavku Hlavné m esto uhradí podľa tohto článku
tejto zmluvy prevodným príkazom na účet mestskej časti n a základe daňového dokladu
(faktúry) riadne vystaveného m estskou časťou a doručeného hlavném u mestu. M estská časť
vystaví faktúru hlavném u m estu najneskôr do pätnástich (15) dní od posledného dňa
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je do tridsať (30) dní od jej
doručenia hlavném u mestu. D ňom úhrady je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu
hlavného m esta

4.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry bude:
a)

pokyn hlavného m esta; a zároveň

b)

súpis skutočne poskytnutých služieb s term ínom ich splnenia podpísaný zodpovedným
zástupcom m estskej časti s uvedením plochy na m^, na ktorej bola vykonaná zim ná
údržba,

5.

M estská časť m ôže fakturovať hlavném u m estu len služby zadané a odsúhlasené v súpise
poskytnutých služieb podľa predchádzajúceho odseku.

6.

V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, hlavné m esto je
oprávnené ju vrátiť a m estská č a s ť je povinná faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť,
doplniť, alebo vystaviť novú.

C I.4
D oba ti*vania zm luvy a ukončenie zm luvy

1.

Táto zm luva sa uzatvára na dobu určitú do 14.04.2020.

2,

Zm luvné strany sa dohodli, že zm luva zaniká:
a)

uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená;

b)

písom nou dohodou zm luvných strán;

c)

písom nou výpoveďou ktorejkoľvek zo zm luvných strán aj bez uvedenia dôvodu,
pričom výpovedná lehota je dva m esiace a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane;

d)

odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákoľvek zo zm luvných strán poruší
podstatným spôsobom ustanovenia tejto zmluvy a v primeranej lehote určenej
oprávnenou zm luvou stranou n a nápravu porušenia zmluvy, ktorá nesm ie byť kratšia
ako desať (10) dni, takéto porušenie neodstráni, prípadne nenapraví; odstúpenie od
zmluvy je účinné dňom doručenia písom ného oznám enia o odstúpení druhej zmluvnej
strane oprávnenou zm luvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy sa netýka nároku na
náhradu škody, nároku na úroky z om eškania a ani nároku na zaplatenie zmluvnej
pokuty.
ČI. 5
Práva a povinnosti zm luvných strán

1.

M estská časť je povinná pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a
zaväzuje sa poskytnúť hlavném u mestu plnenie predm etu zmluvy riadne a včas v súlade s
podm ienkam i dohodnutým i v tejto zmluve a v súlade s pokynmi hlavného mesta, pokiaľ
budú vydané.

2.

M estská časť sa zaväzuje zabezpečiť schodnosť úsekov chodníkov a peších trás do 24 hodín po
ukončení spádu snehu; ukončenie spádu snehu (to znamená okamih, od ktorého plynie lehota 24
hodín na zabezpečenie schodnosti) dispečing OSK oznámi dodávateľovi e-mailom,

3.

V prípade nepretržitého sneženia, to znamená sneženia trvajúceho viac ako 12 hodín (spád snehu
do 10 cm). Mestská časť zabezpečuje schodnosť úsekov chodníkov a peších trás 2 x v priebehu
24 hodín od vydania pokynu, pričom zabezpečenie schodnosti mestská časť ukončí do 24 hodín
po ukončení spádu snehu; ukončenie spádu snehu dispečing OSK oznámi mestskej časti
e-mailom.

4.

V prípade nepretržitého sneženia trvajúceho viac ako 24 hodín od vydania pokynu, sa cyklus
v zmysle ods. 3 tohto článku opakuje, to znamená, že Mestská časť bude po uplynutí 24 hodín od
vydania pokynu opätovne zabezpečovať schodnosť úsekov chodníkov a peších trás, pričom toto
zabezpečenie schodnosti Mestská časť ukončí najneskôr do 24 hodín po ukončení spádu snehu;
ukončenie spádu snehu dispečing OSK oznámi mestskej časti e-mailom.

5.

Ak zabezpečeniu schodnosti úsekov chodníkov a peších trás bráni akékoľvek prekážka, pre ktorú
nie je možné schodnosť zabezpečiť alebo je možné zabezpečiť ju len čiastočne (napr.
zabezpečeniu schodnosti bránia zaparkované autá, spadnuté stromy, umiestnené verejné
osvetlenia, príp. iné prekážky), schodnosť sa zabezpečí v rozsahu, v akom prekážka nebráni
v zabezpečení schodnosti daného úseku; o prekážke (prekážkach) mestská časť informuje
e-mailom dispečing OSK.

6.

M estská časť je povinná pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade so zákonom č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
vyhláškou č. 35/1984, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a podmienkami.
Hlavným mestom odporúčaný chemický posypový materiál je na báze chloridu sodného (NaCl)
kamenná soľ (NaCl) v dávke max. 120g/m^.

7.

M estská časť m ôže požiadať hlavné mesto o súhlas s iným posypovým materiálom ako je
odporúčaný v bode 6 tohto článku.

8.

M estská časť prehlasuje, že sú jej znám e všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky
nevyhnutné n aplnenie predm etu zmluvy. M estská časť sa zaväzuje, že pri plnení tejto zmluvy
bude predchádzať škodám n a zdraví a m ajetku tretích osôb,

9.

M estská časť prehlasuje, že všetky spôsoby zabezpečovania zimnej údržby, zjazdnosti
a schodnosti chodníkov a pešich trás bude vykonávať takým spôsobom , aby činnosť sam a
a je j dôsledky nezhoršili životné prostredie.

10.

M estská časť si zabezpečí všetky stroje, zariadenia a m ateriál potrebný pre plnenie tejto
zmluvy. M estská časť bude plniť predm et zmluvy spoľahlivým , kvalifikovaným a odbom e
zaškoleným personálom.

11.

H lavné m esto sa zaväzuje poskytnúť pri plnení tejto zmluvy m estskej časti potrebnú
súčinnosť. Z a H lavné m esto sú oprávnení dávať pokyny mestskej časti poverení zodpovední
zamestnanci hlavného mesta. Pokyny hlavného m esta prostredníctvom ním poverených
zam estnancov sú pre m estskú časť záväzné.

12.

M estská časť zodpovedá za to, že služby budú poskytnuté podľa tejto zmluvy, budú
zodpovedať požadovaném u výsledku podľa tejto zmluvy a budú vykonané v súlade so
všeobecne záväzným i právnym i predpism i a norm am i platným i v Slovenskej republike.
ČI. 6
Z odpovednosť za vady a škody

1.

M estská časť zodpovedá za to, že služby budú poskytované podľa tejto zmluvy a budú
vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnym i predpismi, M estská časť zodpovedá
za škody spôsobené porušením ustanovení tejto zmluvy,

2.

H lavné m esto je oprávnené požadovať od M estskej časti, aby bezodkladne odstránila poruchy
schodnosti a zjazdnosti chodníkov a peších trás, prípadne doplnila služby,
ČI. 7
Sankcie

1,

V prípade om eškania hlavného m esta so zaplatením faktúry za riadne plnenie M estskej časti,
je Hlavné m esto povinné zaplatiť mestskej časti úrok z om eškania za každý, aj začatý deň
om eškania vo výške 0,03% z fakturovanej ceny, predm etné ustanovenie neplatí, ak k
posunutiu term ínu dôjde z dôvodov n a strane mestskej časti alebo z dôvodov vis maior.

C I.8
Záverečné ustanovenia

1.

Práva a povinnosti touto zm luvou zvlášť neupravené, sa riadia príslušným i ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky,

2.

Táto zm luva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých hlavné m esto dostane štyri
(4) a m estská časť dve (2) vyhotovenia.

3.

Zm eny a doplnky tejto zm luvy je m ožné uskutočniť len n a základe vzájomnej dohody
zm luvných strán a len vo form e písom ných a riadne očíslovaných dodatkov podpísaných
obom a zm luvným i stranami,

4.

Zm luva nadobúda platnosť dňom j ej podpísania obom a zm luvným i stranam i a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo zm luvných strán
v zm ysle ust. § 47a ods, 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších

predpisov, v spojení s ust, §5a zákona č, 211/2000 Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám
a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode inform ácií) v znení neskorších
predpisov.
5.

Zm luvné strany si zm luvu prečítali, jej obsahu porozum eli a vyhlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozum iteľné a určité, čo svojim i podpism i potvrdzujú.

6.

N eoddeliteľnou súčasťou tejto zm luvy je;
P ríloha č. 1: M apový podklad hlavného m esta

V B ratislave dňa:

29. 11.

im

v B ratislave dňa:

O)

/
Col "
S H lavné m esto SR Bratislava
Ing..gi^éhJ^atúš Vallo
.

___________________________

M estská časť Bratislava - Lama
Ing. Lukáš Baňacký
starosta
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M estská časť: Lamač
c h o d n ík y

č.

n ázov

ľavý ch o d n ík

p ravý ch o d n ík

p lo ch a (m^)

p lo ch a (m^)

1

Borinská

262.1

2

Cesta na Klanec

43 0,3

3

H odonínska

306,9

4

Lamačská ce sta

1 089,3

ú se k

0,0 Borinská
238,3 Cesta na Klanec
2 846,9 Lamačská cesta

NaCl

Lediny

299,3

7

Pod n ásy po m

517,3

520,5 Pod n á sy p o m

8

Podháj

9

Valentína M atrku

10

Vrančovlčova

478,9

SPOLU:

4 7 70,0

NaCl
NaCl

5

224,4

NaCl

1 123,7 H odonínska
292,1 Lediny

1 161.5

P osyp

1 156,5 Podháj
21,6 Rázsochy
494,2 Vrančovičova
6 693,9

P loch a s ú č e t

I I 4 63,9

DÍžka sú č e t

11. 46ii,9

NaCl
NaCl
NaCl
NaCl
NaCl

