Zmluva o dielo č. MAGTS2000207
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, štatutárny
zástupca Ing. arch. Matúš Vallo, primátor; zastúpený Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora; IČO: 00
603 481, DIČ: 2020372596, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s., IBAN: SK72 7500 00000000
2582 9413, SWIFT: CEKOSKBX, Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Maleš, ivana.males@bratislava.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

ZENZO o.z., so sídlom: Rajská 6978/15A, 811 08 Bratislava–Staré Mesto, zastúpené Ing. Marián Kobolka, štatutár,
IČO: 53107641, DIČ: -, IČ DPH: -, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK14 1100 000 0029 4308 7243,
SWIFT: TATRSKBX, Kontaktná osoba: Bc. Patrik Šedo , info@zenzo.sk,
(ďalej len „Dodávateľ“)
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:
Preambula
Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa § 117 (zákazka s
nízkou hodnotou) zákona č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Štúdia o nastavení nového systému zberu a nakladania
s biologicky rozložiteľnými kuchynskými odpadmi z domácností na území mesta Bratislava “.
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa zhotoviť (i) riadne a včas, (ii) vo vlastnom mene, (iii) na vlastné
náklady a (iv) na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo a záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi
odmenu za zhotovené dielo. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je vymedzené v bode 2 tohto článku.

2.

Dodávateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa dodať dielo, ktoré pozostáva z nasledovných činností:
2.1. zadefinovať hlavné ciele triedeného zberu špecifikované v Článku II bode 1 tejto zmluvy (ďalej len „hlavné
ciele“),
2.2. vypracovanie popisu východiskovej situácie špecifikovaného v Článku II bode 2 tejto zmluvy (ďalej len
„popis“),
2.3. vypracovať porovnanie s metropolami s najlepšími výsledkami špecifikované v Článku II bode 3 tejto zmluvy
(ďalej len „porovnanie“),
2.4. vypracovať návrh nového systému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu
špecifikovaný v Článku II bode 4 tejto zmluvy (ďalej len „systém zberu“),
(spoločne ďalej ako aj „predmet zmluvy“ alebo „dielo“, a jednotlivo ako „činnosti“)

3.

Jednotlivé činnosti uvedené v bode 2, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy sú bližšie špecifikované v Článku II tejto
zmluvy.
Článok II
Rozsah predmetu zmluvy

1.

Hlavné ciele: V úvode odbornej štúdie podrobne zadefinovať ciele v oblasti odpadového a obehového
hospodárstva v rámci (i) EÚ, (ii) Slovenska a (iii) Bratislavy.
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2.

Popis: Vypracovať popis východiskovej situácie, ktorý bude obsahovať tieto položky: (i) tvorba komunálneho
odpadu, (ii) analýza zloženia komunálneho odpadu a podiel biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, (iii)
potenciál vzniku biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, (iv) množstvá vytriedeného biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu, (v) náklady na zhodnocovanie/zneškodňovanie zmesového komunálneho
odpadu, (vi) zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu

3.

Porovnanie: Spracovať porovnanie hlavného mesta SR Bratislavy s metropolami s najlepšími výsledkami
biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu podľa (i) typu urbanizácie, (ii) počtu obyvateľov, (iii)
druhu a množstva vyzbieraného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, (iv) systému zberu.

4.

Systém zberu: návrh nového systému zberu biologicky rozložiteľného kuchynského komunálneho odpadu musí
obsahovať: (i) ciele, (ii) nástroje zberu, (iii) systém zberovej služby, (iv) detailný harmonogram aplikácie do praxe,
(v) návrh komunikačnej stratégie systému informovania správcov nehnuteľnosti, (vi) návrh systému distribúcie
nádob, (vii) nákladovú a výnosovú/úsporovú analýzu, (ix) plán zhodnocovania biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu, (x) návrh revízie zberu zmesového komunálneho odpadu po zavedení zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu.

5.

Jednotlivé činnosti predmetu zmluvy uvedené v Článku II musia byť odovzdané v nasledovnom formáte:
Dokument, ktorý bude obsahovať textovú časť vo formáte doc. a dokument, ktorý bude obsahovať grafickú časť v
rastrovom formáte, napr. jpg.
Článok III
Povinnosti Dodávateľa

1.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať činnosti, ktoré tvoria predmet zmluvy.

2.

Dodávateľ prehlasuje, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné na vykonanie
predmetu zmluvy.

3.

Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike.

4.

Dodávateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iné výpadky osôb, ktoré sú účastné na plnení
predmetu zmluvy neovplyvnia plnenie tejto zmluvy.

5.

V prípade, ak Dodávateľ bude zabezpečovať poskytovanie služieb Objednávateľovi prostredníctvom iných osôb
(subdodávateľov), je povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi písomne a zodpovedá za poskytovanie
týchto služieb subdodávateľom akoby ich dodal sám. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, že subdodávatelia budú
viazaní ustanoveniami tejto zmluvy ako Dodávateľ.
Článok IV
Objednávka

1.

Jednotlivé činnosti uvedené v Článku II, ktoré tvoria predmet zmluvy si Objednávateľ objedná u Dodávateľa
písomnou objednávkou.

2.

Písomná objednávka bude okrem identifikačných údajov Objednávateľa a Dodávateľa obsahovať:
a)

rozsah požadovaných činností, ktoré tvoria predmet zmluvy a ktoré si Objednávateľ objednáva,

b)

termín dodania,

c)

súpis objednávaných činností, ktorý bude potvrdený zodpovedným zástupcom Objednávateľa,

(ďalej ako „objednávka“).
3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť a zmeniť rozsah objednaných činností podľa jeho potrieb,
najmä v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.

4.

Termín určený v objednávke podľa bodu 2 tohto článku je pre Dodávateľa záväzný a jeho nedodržaním sa
dostáva do omeškania s výnimkou, ak bolo omeškanie preukázateľne spôsobené:
a)

zásahom vyššej moci (vis major),

b)

zmenou podľa pokynov Objednávateľa, a to najmä z dôvodu mimoriadnych udalostí.
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Článok V
Spolupôsobenie a súčinnosť zmluvných strán
1.

Dodávateľ a Objednávateľ sa zaväzujú si navzájom poskytnúť všetku objektívne nevyhnutnú súčinnosť a všetky
podklady, údaje a informácie, ktoré sú dostupné a známe v danom čase pre plnenie predmetu zmluvy.

2.

Dodávateľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s dôslednosťou a zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah
predmetu zmluvy.

3.

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť podkladov a pokynov
daných Objednávateľom na vykonanie predmetu zmluvy, ak Dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri plnení
predmetu zmluvy.

4.

Dodávateľ nezodpovedá Objednávateľovi za vady predmetu zmluvy, za nemožnosť dokončenia predmetu zmluvy
alebo vady dokončeného predmetu zmluvy spôsobené nevhodnými podkladmi alebo pokynmi, ak Dodávateľ
splnil povinnosť podľa bodu 3 tohto článku a Objednávateľ napriek tomu pri vykonávaní predmetu zmluvy
písomne trval na dodržaní pokynov, na nevhodnosť ktorých bol Dodávateľom upozornený.

5.

Objednávateľ poskytne Dodávateľovi informácie a podklady, ktoré si zmluvné strany dohodnú pri podpise zmluvy.

6.

Objednávateľ určí zodpovedného zamestnanca, ktorý bude poverený, aby zabezpečil po dobu účinnosti tejto
zmluvy súčinnosť s Dodávateľom. Táto súčinnosť zahŕňa najmä poskytnutie údajov, informácií a všetkých
potrebných podkladov, ktoré bude nevyhnutné zo strany Objednávateľovi dodať. Zodpovedný zamestnanec tiež
zabezpečí a skoordinuje pracovné stretnutia a komunikáciu s Dodávateľom.

7.

Zodpovedný zamestnanec a kontaktná osoba Objednávateľa je: Ivana Maleš, +421 902 917 751,
ivana.males@bratislava.sk. Kontaktná osoba Dodávateľa je: Bc. Patrik Šedo, +421 908 077 509, info@zenzo.sk.

8.

Dodávateľ a Objednávateľ sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto zmluvou bude prebiehať
prioritne formou elektronickej pošty formou e-mailu na adresy uvedené v bode 6 tohto článku, okrem povinne
zasielaných písomných listín, ktoré sú uvedené v Článku XIII bode 2.

9.

Objednávateľ sa zaväzuje k poskytnutiu všetkej objektívne nevyhnutnej súčinnosti, tak, aby Dodávateľ vedel
dodržať termíny plnenia uvedené v Článku VI bodu 2 tejto zmluvy.
Článok VI
Termíny plnenia a odovzdania premetu zmluvy

1.

Dodávateľ sa zaväzuje, že začne s plnením predmetu zmluvy bezodkladne po doručení písomnej objednávky.

2.

Termín plnenia predmetu zmluvy sa považuje za splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním predmetu zmluvy
v zmysle a v rozsahu objednávok podľa Článku IV tejto zmluvy v týchto termínoch:
2.1 Hlavné ciele: do 2 (dvoch) mesiacov od účinnosti tejto zmluvy,
2.2 Popis: do 3 (troch) mesiacov od účinnosti tejto zmluvy,
2.3 Porovnanie: do 5 (piatich) mesiacov od účinnosti tejto zmluvy,
2.4 Systém zberu: podľa dohody s Objednávateľom, najneskôr do 7 (siedmych) mesiacov od účinnosti tejto
zmluvy.

3.

Odovzdaním sa rozumie odovzdanie predmetu zmluvy osobne a tiež v elektronickej podobe. O odovzdaní a
prevzatí predmetu zmluvy spíše Objednávateľ s Dodávateľom „Odovzdávací a preberací protokol“, ktorý
podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

4.

Miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa.

5.

Objednávateľ berie na vedomie, že dodržanie termínu plnenia predmetu zmluvy zo strany Dodávateľa je závislé
okrem iného aj od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v Článku V tejto zmluvy. Ak
je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím súčinnosti, nie je Dodávateľ v omeškaní so splnením povinností dodať
predmet zmluvy v termíne podľa odseku 2 a termín predmetu sa predlžuje o čas omeškania Objednávateľa.
K omeškaniu Objednávateľa môže dôjsť až vtedy, ak Dodávateľ písomne vyzve Objednávateľa dva (2) krát v tej
istej veci a Objednávateľ neposkytne súčinnosť.
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Článok VII
Spôsob preberania a overovania vykonaných činností a vady
1.

Objednávateľ preberie predmet zmluvy od Dodávateľa formou Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, ktorý
podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, a ktorý preukazuje, že predmet zmluvy bol odovzdaný
Objednávateľovi.

2.

V prípade, ak obsah odovzdaného predmetu zmluvy nezodpovedá dohodnutému obsahu, rozsahu a kvalite, je
Objednávateľ povinný v lehote dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa doručenia poskytnúť Dodávateľovi
písomné pripomienky a primeraný termín na odstránenie nedostatkov.

3.

Ak Dodávateľ nebude súhlasiť s písomnými pripomienkami a ďalšími pokynmi Objednávateľa, je povinný ho na to
bez zbytočného odkladu upozorniť. Zmluvné strany sa zaväzujú, že každý taký rozpor budú riešiť predovšetkým
vzájomným rokovaním.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Objednávateľ nevznesie písomné pripomienky k odovzdanému
predmetu zmluvy v lehote uvedenej v bode 2 tohto článku, má sa za to, že toto plnenie je v dohodnutej kvalite a
rozsahu, bez pripomienok Objednávateľa.
Článok VIII
Cena

1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, za podmienok tejto zmluvy, je stanovená v zmysle zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1986 z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.

2.

Cena za predmet zmluvy bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená v súlade s postupom
zadávania zákaziek podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Zmluvná cena je špecifikovaná v Prílohe č. 1 – „Jednotkové ceny za poskytované činnosti“ k tejto zmluve ako
cena maximálna a konečná a upraviť ju možno iba dodatkom k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými
stranami v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

4.

Zálohové platby a preddavky Objednávateľ neposkytuje.
Čl. IX
Platobné podmienky

1.

Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená Dodávateľom.

2.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, najmä podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry bude:
a)

objednávka,

b)

protokol o odovzdaní a prevzatí objednaných služieb podpísaný zodpovednými zástupcami oboch
zmluvných strán.

3.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 2, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v
lehote splatnosti Dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.

Dodávateľ môže fakturovať len činnosti objednané objednávkou, ktorú Objednávateľ doručil Dodávateľovi.

5.

Objednávateľ bude cenu za plnenie činnosti uhrádzať bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej
Dodávateľom. Faktúra bude vystavená najneskôr do 15 dní odo dňa dodania činnosti. Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu
Objednávateľa.

6.

Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok v súlade s § 364 Obchodného zákonníka. V
prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zmluvy, budú
tieto predmetom samostatnej penalizačnej faktúry, ktorá môže byť započítaná pri úhrade nasledujúcej faktúry po
prevzatí poskytnutej činnosti.
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Článok X
Sankcie a zodpovednosť za škodu
1.

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Dodávateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo
výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

2.

V prípade omeškania Dodávateľa s plnením predmetu zmluvy alebo akejkoľvek jednotlivej činnosti sa zmluvné
strany dohodli, že Objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur)
za každý, aj začatý deň omeškania.

3.

V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Dodávateľa podľa článku XI zmluvy ukáže ako nepravdivé a
Objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej
práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uložená sankcia z dôvodu prijatia predmetu zmluvy prostredníctvom Dodávateľom nelegálne zamestnávaných
osôb, (i) je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške sankcie uloženej kontrolným
orgánom Objednávateľovi a zároveň (ii) Objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči Dodávateľovi
aj opakovane.

4.

Zmluvné pokuty alebo poplatok z omeškania sú splatné v 15. deň nasledujúci po doručení písomnej požiadavky
(penalizačnej faktúry) oprávnenou zmluvnou stranou na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania.

5.

Dodávateľ je zodpovedný za prípadné škody na majetku tretích osôb, ktoré vznikli pri jeho činnosti.

6.

V prípade, ak Objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne Objednávateľovi nárok požadovať zmluvnú pokutu od
Dodávateľa vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto Objednávateľovi vznikla. Túto zmluvnú pokutu
je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s existujúcim alebo budúcim záväzkom voči Dodávateľovi,
a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zmluvného vzťahu.
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.

7.

Článok XI
Nelegálne zamestnávanie
1.

Dodávateľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako
„Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých
povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej
doby platnosti tejto dohody. Dodávateľ sa zaväzuje najmä zamestnávať zamestnancov legálne a neporušovať tak
zákaz nelegálneho zamestnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
Článok XII
Licenčná zmluva

1.

2.

Súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy a/alebo jednotlivej činnosti (ďalej tiež spolu len „Dielo“)
Objednávateľovi, Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na používanie príslušného Diela v súlade s touto
licenčnou zmluvou. Objednávateľ je oprávnený Dielo voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j. najmä Dielo
rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať a to sám alebo tiež prostredníctvom
akýchkoľvek tretích osôb. Dodávateľ udeľuje týmto Objednávateľovi licenciu na Dielo v neobmedzenom vecnom
rozsahu, neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu
podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon.
V prípade, ak Dodávateľ na vypracovanie predmetu zmluvy a/alebo jednotlivej činnosti použije diela tretích osôb
a/alebo ich časti (ďalej len „diela tretej osoby“), ku ktorým má autorské právo alebo akékoľvek iné právo
duševného vlastníctva tretia osoba, Dodávateľ vyhlasuje, že má právo uvedené diela tretej osoby alebo ich časti
použiť. Dodávateľ týmto udeľuje Objednávateľovi sublicenciu na diela tretej osoby podľa tohto bodu 2..
Objednávateľ je oprávnený diela tretej osoby podľa tohto bodu 2. voľne používať podľa vlastného uváženia, t. j.
najmä rozmnožovať, spracúvať, modifikovať, upravovať, opravovať, zverejňovať a to sám alebo tiež
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3.

4.
5.

prostredníctvom akýchkoľvek tretích osôb. Dodávateľ udeľuje týmto Objednávateľovi licenciu na diela tretej
osoby podľa tohto bodu 2. v neobmedzenom vecnom rozsahu, neobmedzenom územnom rozsahu a v časovom
rozsahu na dobu trvania majetkových práv k dielu podľa § 32 zákona č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon.
Dodávateľ týmto súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený udeliť akejkoľvek tretej osobe podľa vlastného uváženia
sublicenciu na Dielo podľa bodu 1. tohto článku alebo na diela tretej osoby podľa bodu 2. tohto článku
v rovnakom rozsahu, ako je popísaný v bode 1. resp. 2. tohto článku. Objednávateľ je oprávnený tiež postúpiť
udelenú licenciu podľa bodu 1. tohto článku a/alebo sublicenciu podľa bodu 2. akejkoľvek tretej osobe podľa
vlastného uváženia.
Zánik tejto Zmluvy a/alebo licenčnej zmluvy nemá vplyv na trvanie licencií/sublicencií podľa tohto Článku XII,
pričom licencie/sublicencie podľa tohto Článku XII nekončia zánikom Zmluvy a/alebo licenčnej zmluvy
a zostávajú platné a účinné.
Licenčné poplatky za predmet zmluvy a/alebo jednotlivej činnosti (vrátane odmeny za každé ďalšie použitie
predmetu zmluvy a/alebo jednotlivej činnosti sú zahrnuté v Cene podľa Článku VIII tejto Zmluvy.
Článok XIII
Trvanie a ukončenie zmluvy

1.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a)

úplným dodaním predmetu tejto zmluvu špecifikovaným v Čl. II

b)

písomnou dohodou zmluvných strán,

c)

zánikom Dodávateľa bez právneho nástupcu,

d)

zánikom oprávnenia Dodávateľa vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy,

e)

odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tomto článku.

3.

Každé konanie Dodávateľa súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ktoré by viedlo k začatiu správneho konania o
uložení pokuty za správny delikt podľa § 117 zákona o odpadoch sa považuje za podstatné porušenie povinností
Dodávateľa podľa tejto zmluvy a zakladá dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa.

4.

Neodstránenie zistených nedostatkov v poskytnutom plnení, na ktoré bol Dodávateľ upozornený a ani v
dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom ich neodstránil, zakladá dôvod na odstúpenie od
zmluvy zo strany Objednávateľa a považuje sa za podstatné porušenie povinností Dodávateľa.

5.

Dodávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neposkytne dohodnuté spolupôsobenie
a zmarí Dodávateľovi možnosť poskytnúť objednané činnosti, a to ani po opakovanej (t. j. minimálne druhej)
výzve Dodávateľa o spolupôsobenie.

6.

Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý
zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane.

7.

Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu ukončením zmluvy nie je dotknuté.
Článok XIV
Doručovanie písomnosti

1.

2.

Za riadne a preukázané doručenie písomnosti sa považuje aj prípad, keď:
a)

zmluvná strana, ktorej je písomnosť adresovaná (adresát), jej prijatie odmietne; za deň doručenia
písomnosti sa považuje deň jej odmietnutia,

b)

zmluvná strana, ktorej je písomnosť adresovaná (adresát) si doručovanú písomnosť uloženú na pošte
nevyzdvihne, pričom doručovateľ doručoval písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany (adresáta)
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany (adresáta). Za
deň doručenia sa pokladá siedmy pracovný deň, ktorý uplynie odo dňa uloženia doručovanej písomnosti na
pošte,

Dodávateľ a Objednávateľ budú písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy, t. j. fakturácie, upomienky, reklamácie a
písomnosti týkajúce sa ukončenia zmluvy, zasielať prostredníctvom pošty ako doporučenú zásielku.
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3.

Písomností doručované poštou môžu byť doručené aj kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo
osobne, prevzatím a potvrdením prevzatia doručovanej písomnosti zodpovednou osobou.

4.

Písomnosť doručovaná elektronicky na e-mailovú adresu zmluvnej strany oznámenú druhej zmluvnej strane
považuje za doručenú:
a) okamihom prevzatia, v prípade, že prevzatie druhá zmluvná strana potvrdí, alebo
b) nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní, ak druhá zmluvná strana prevzatie písomnosti nepotvrdila.
Článok XV
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v súlade § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

2.

Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch
zmluvných strán, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán a v súlade s § 18 zákona o verejnom
obstarávaní.

3.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto zmluve a
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike.

4.

Ustanovenia tejto zmluvy, ktoré sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu s platným právnym
poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy; jej ďalšie ustanovenia ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné
ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a
umožnil sa tak dosiahnuť účel zmluvy a rozsah predmetu zmluvy.

5.

Zmluva je vyhotovená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre Objednávateľa a dve (2) pre Dodávateľa.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne,
nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1– Jednotkové ceny za poskytované činnosti

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

__________________________
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

__________________________
Ing. Marián Kobolka
štatutár ZENZO o.z.
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Príloha č. 1
k zmluve o dielo č. MAGTS MAGTS2000207
JEDNOTKOVÉ CENY ZA POSKYTOVANÉ ČINNOSTI

Predmet

Jednotka

Cena bez DPH

Cena s DPH

v€

v€

Hlavné ciele triedeného odpadu v súlade s opisom
predmetu Výzvy na predloženie ponuky

1 ks

2 950,00

2 950,00

Popis východiskovej situácie v súlade s opisom predmetu
Výzvy na predloženie ponuky

1 ks

6 250,00

6 250,00

Porovnanie zberu a triedenia odpadu s vybratými
metropolami v súlade s opisom predmetu Výzvy na
predloženie ponuky

1 ks

4 800,00

4 800,00

Návrh nového systému zberu v súlade s opisom predmetu
Výzvy na predloženie ponuky

1 ks

55 850,00

55 850,00

69 850,00

69 850,00

CENA CELKOM ZA CELÝ PREDMET:
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