Zmluva
na zabezpečenie služieb údržby cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území
vybraných mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zmluva“)
Číslo zmluvy
...............................
Názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020373596
IČO DPH: SK 2020373596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., 815 63 Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 7143 (ďalej
ako „ objednávateľ“ alebo „Mesto Bratislava“)
a
Názov: A.I.I. Technické služby s. r. o.
Sídlo: Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zastúpený: Norbert Veselský, konateľ
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, 68690/B
IČO:
45 917 833
DIČ:
2023138755
IČ DPH: SK2023138755
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Č. účtu: SK35 0200 0000 0028 2533 3255
(ďalej ako „ dodávateľ“)
(spoločne tiež ďalej ako „zmluvné strany“)
uzavierajú nasledovnú zmluvu (ďalej len „Zmluva“):

ČLÁNOK I ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky na predmet s názvom „Zabezpečenie
zimnej údržby na území Hlavného mesta SR Bratislavy v nevyhnutnom rozsahu“, ktorá bola realizovaná
postupom v zmysle § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“).
Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nesmie
uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.
Objednávateľ pred podpisom Zmluvy overil, že dodávateľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení
predmetu Zmluvy, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona o verejnom
obstarávaní.
Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán stanovených v tejto Zmluve.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi služby a ďalšie činnosti s nimi súvisiace bližšie špecifikované
ďalej v Zmluve riadne a včas za podmienok upravených touto Zmluvou v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a príslušnými technickými normami.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za riadne a včas dodané služby a činnosti s nimi
súvisiace vo výške a spôsobom tak, ako je to špecifikované ďalej v tejto Zmluve.
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ČLÁNOK II PREDMET ZMLUVY
1.

2.

3.
4.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi riadne a včas za podmienok ďalej upravených v tejto Zmluve a
jej prílohách služby údržby cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi a činnosti s
nimi súvisiace (ďalej len „služby“), v správe objednávateľa, nachádzajúcich sa v jednotlivých rajónoch zimnej
údržby, ktoré rajóny sú bližšie špecifikované v Operačnom pláne zimnej údržby miestnych komunikácií I. a
II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy 2018/2019 –
časť ZÁPAD (ďalej len „OP ZÚK“) ako „Zoznam rajónov zimnej údržby – ručné odstraňovanie snehu ZÁPAD“ a „Zoznam rajónov zimnej údržby – strojné odstraňovanie snehu - ZÁPAD“.
Pri dodávaní služieb podľa odseku 1 je dodávateľ povinný sa riadiť OP ZÚK. Pre vylúčenie pochybností,
dodávateľ nebude dodávať služby v iných rajónoch zimnej údržby, ako tých, ktoré sú uvedené v
predchádzajúcom odseku, resp. sú uvedené v OP ZÚK, a to ani v tom prípade, ak by súčasťou OP
ZÚK boli mapové listy (situačné mapy) týkajúce sa iných rajónov zimnej údržby; dodávateľ bude poskytovať
služby len v tých rajónoch zimnej údržby, ohľadne ktorých predložil ponuku.
Dodávateľ je povinný dodávať zmluvne dohodnuté služby podľa tejto Zmluvy aj počas dní pracovného pokoja
a počas štátnych sviatkov ako aj v nočných hodinách za podmienok podľa tejto Zmluvy.
Objednávateľ dodané služby skontroluje, prevezme a zaplatí za ich dodanie v súlade s podmienkami podľa
tejto Zmluvy cenu podľa čl. IV spôsobom podľa čl. V.

ČLÁNOK III
MIESTA A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
1.

2.
3.
4.

5.

Podrobné vymedzenie miest a rozsahu plnenia predmetu Zmluvy, vrátane jednotlivých mestských častí a v
nich umiestnených rajónov zimnej údržby, v rámci ktorých sa budú dodávať služby, obsahuje OP ZÚK, ktorý
je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Pre vylúčenie
pochybností, dodávateľ nebude dodávať služby v iných rajónoch zimnej údržby, ako tých, ktoré sú uvedené v
OP ZÚK.
Cyklickosť služieb bude v OP ZÚK stanovená v závislosti od finančných prostriedkov v rozpočte Mesta
Bratislava schválených mestským zastupiteľstvom pre daný rok, s čím dodávateľ týmto vyjadruje svoj súhlas.
Služby, pri ktorých vzhľadom na ich špecifiká nemožno stanoviť cyklickosť dodania (napr. odvoz čiernych
skládok) budú zadávané dispečingom prostredníctvom objednávok, potvrdených dodávateľom.
OP ZÚK obsahuje najmä:
a) začiatok a koniec zimnej pohotovosti a kapacity, ktoré sú pripravené počas pohotovosti,
b) zoznam miest na ktorých sa dodáva zimná údržba s popisom požadovanej služby,
c) situačné mapy k zoznamu podľa písmena b) so zakreslenými úsekmi na ktorých sa služba dodáva, s
popisom služby (ak by OP ZÚK obsahoval situačné mapy aj iných rajónov zimnej údržby, ako tých v
ktorých sa služby poskytujú, časť OP ZÚK obsahujúca tieto iné situačné mapy, nie je pre dodávateľa
záväzná),
d) druhy posypových materiálov a podmienky ich použitia,
e) lehoty dodania služieb,
f) zoznam členov Štábu zimnej údržby oddelenia správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy a Operačného štábu zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy,
g) spôsob komunikácie medzi dispečingom a dodávateľom.
Zmena v OP ZÚK bude vyhotovená výhradne vo forme dodatkov, podpísaných zmluvnými stranami.

ČLÁNOK IV
CENA
1.

2.

Cena služieb dodaných podľa tejto Zmluvy sa určuje na základe jednotkových cien ako výsledku priameho
rokovacieho konania uvedených v prílohe č. 1 „Cenník jednotkových cien“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto Zmluvy. Príloha č.1 „Cenník jednotkových cien“ je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, kde sú
uvedené ocenené položky poskytovaných služieb a činnosti uvedených v tejto Zmluve.
Jednotková cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
ako cena pevná a sú v nej obsiahnuté všetky náklady dodávateľa na riadne a včasné dodanie služieb a činností
za podmienok určených podľa tejto Zmluvy súvisiace s jej dodaním, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

-2-

3.

4.
5.
6.

K zmene jednotkových cien môže dôjsť len na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku
k Zmluve v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení. Takýto dodatok musí mať písomnú formu a všetky náležitosti podľa čl. IX ods.
1 Zmluvy.
Dôvodom na zmenu jednotkovej ceny môže byť napr. zmena sadzby dane z pridanej hodnoty alebo iných
administratívnych opatrení štátu, ktoré mali preukázateľný dopad na výšku jednotkovej ceny.
Zvýšenie alebo zníženie jednotkovej ceny nemá spätnú účinnosť.
Celková cena služieb podľa tejto Zmluvy je určená ako súčin jednotkových cien a referenčného množstva na
obdobie trvania Zmluvy od 03.12.2018 do 14.04.2019 podľa Prílohy č. 1 Zmluvy a predstavuje hodnotu 3 873
364 Eur s DPH.

ČLÁNOK V PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú.
Platba za dodanú službu za podmienok podľa tejto Zmluvy sa uskutoční prevodným príkazom na účet
dodávateľa. Bezhotovostný platobný styk sa uskutočňuje prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa
na základe mesačnej faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi.
Súčasťou faktúry bude objednávateľom a dodávateľom podpísaný súpis zmluvne dohodnutých a dodaných
služieb a elektronický výpis knihy jázd z navigácie GPS (ďalej len „Súpis vykonaných prác“); zodpovedný
zamestnanec objednávateľa potvrdí svojim podpisom riadne plnenie dodávateľa v dohodnutom rozsahu a
kvalite. Pokiaľ má objednávateľ k Súpisu vykonaných prác výhrady, je povinný tieto výhrady riadne
odôvodniť, predložiť doklady preukazujúce jeho výhrady, a to všetko najneskôr do 10 pracovných dní od
predloženia Súpisu vykonaných prác. Pokiaľ nebude Súpis vykonaných prác dodávateľovi potvrdený v lehote
10 pracovných dní od jeho predloženia objednávateľovi alebo nebudú v tejto lehote predložené dodávateľovi
výhrady k Súpisu vykonaných prác spolu s dokladmi preukazujúcimi oprávnenosť vznesených výhrad, má sa
za to, že objednávateľ nemá k Súpisu vykonaných prác žiadne výhrady a Súpis vykonaných prác sa považuje
za odsúhlasený. Dodávateľ je oprávnený fakturovať len tú službu, ktorú riadne a včas za podmienok podľa
tejto Zmluvy dodal a ktorá je predmetom plnení podľa tejto Zmluvy.
Faktúra musí obsahovať:
a) Poradové číslo faktúry,
b) Registráciu dodávateľa v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri,
c) Peňažný ústav a číslo účtu dodávateľa a objednávateľa,
d) Obchodné meno a sídlo dodávateľa a objednávateľa,
e) IČO a DIČ dodávateľa a objednávateľa,
f) Dátum vystavenia faktúry,
g) Dátum zdaniteľného plnenia,
h) Dátum splatnosti faktúry,
i) Konštantný symbol,
j) Číslo objednávky v prípade jej vystavenia,
k) Cenu za dodané služby,
l) Podpis oprávnenej osoby dodávateľa a pečiatku,
m) Súpis vykonaných prác v zmysle ods. 3 tohto článku Zmluvy,
V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju v lehote
siedmich dní od jej predloženia dodávateľom vrátiť dodávateľovi, spolu s dokladmi preukazujúcimi jej
nesprávnosť, a dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť
novú; ak objednávateľ faktúru v danej lehote nevráti, má sa za to, že k nej nemá výhrady. V prípade
oprávneného vrátenia faktúry sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne
plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.
V prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení Zmluvy
budú tieto predmetom samostatnej penalizačnej faktúry, ktorá bude započítaná oproti pohľadávke druhej
zmluvnej strany.
Poplatok za nakladanie s odpadom bude dodávateľovi preplatený na základe refakturácie zaplatenej čiastky;
podkladom na uhradenie je faktúra vystavená dodávateľom, ktorej splatnosť je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Pre vylúčenie pochybností, jednotková cena podľa článku IV ods. 1 tejto Zmluvy nezahŕňa
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náklady na zhodnotenie a/alebo zneškodnenie odpadu, ako ani nezahŕňa s tým súvisiace poplatky v zmysle
zákona o odpadoch.

ČLÁNOK VI PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať služby a plnenia podľa tejto Zmluvy riadne a včas za podmienok upravených
v tejto Zmluve s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, v dohodnutom čase a v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a normami platnými v Slovenskej republike.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť všetky mechanizmy, zariadenia a materiál potrebný na plnenie povinností
dodávateľa podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady a zodpovednosť. Súčasne sa zaväzuje používať iba
výrobky, ktoré sú bezchybné a vylučujú poškodenie komunikácií a cestnej zelene.
Dodávateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
Dodávateľ je povinný bezodkladne hlásiť dispečingu zistené poškodenia komunikácií a ich súčastí a
poškodenia cestnej zelene.
Dodávateľ zodpovedá za to, že pri nakladaní s odpadom bude postupované v súlade s platnými právnymi
predpismi. Je povinný zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu v závislosti od jeho zloženia na
skládku, do kompostárne alebo do spaľovne.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby počas zimnej pohotovosti v prípade priaznivých poveternostných
podmienok vykonávali jeho pracovníci práce letného charakteru podľa zadania dispečingu. Spôsob zadávania
týchto prác je uvedený v OP ZÚK.
Objednávateľ zabezpečí dodávateľovi priestor na odvoz a likvidáciu snehu, ktorý je výsledkom zimnej
údržby komunikácií. Dodávateľ je povinný riadiť sa pri tom pokynmi dispečingu.
Služby, ktoré boli v priebehu dňa dodané v súlade s touto Zmluvou, dodávateľ preukazuje objednávateľovi
pravdivým a aktuálnym denným hlásením v písomnej alebo elektronickej podobe do 9. hodiny nasledujúceho
dňa. Hlásenie musí obsahovať zoznam dodaných služieb. Objednávateľom odsúhlasené denné hlásenie je
podkladom pre „Súpis vykonaných prác“, ktorý po písomnom potvrdení oboma zmluvnými stranami slúži ako
podklad pre vystavenie faktúry (článok V ods. 3.). Pokiaľ má objednávateľ k dennému hláseniu výhrady, je
povinný tieto výhrady riadne odôvodniť, predložiť doklady preukazujúce jeho výhrady, a to všetko najneskôr
do 10 pracovných dní od predloženia denného hlásenia. Pokiaľ nebude denné hlásenie odsúhlasené v lehote
uvedenej v predchádzajúcej vete alebo nebudú v tejto lehote predložené dodávateľovi výhrady k dennému
hláseniu spolu s dokladmi preukazujúcimi oprávnenosť vznesených výhrad, má sa za to, že objednávateľ nemá
k dennému hláseniu výhrady a denné hlásenie sa považuje za odsúhlasené.
Kontrola dodaných služieb dodávateľom sa bude uskutočňovať výlučne za prítomnosti poverených zástupcov
obidvoch zmluvných strán. Za poverené osoby objednávateľa sa považujú: členovia Štábu zimnej údržby
oddelenia správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Operačného štábu zimnej údržby
hlavného mesta SR Bratislavy. Za poverené osoby dodávateľa sa považujú: štatutárny orgán, prokurista alebo
iná osoba určená štatutárnym orgánom. Týmto ustanovením zmluvy nie je dotknutý výkon kontroly podľa
osobitných predpisov, ktoré upravujú výkon kontroly, jej rozsah a stanovujú okruh osôb oprávnených kontrolu
vykonať.
Dodávateľ je povinný mať po celú dobu platnosti tejto Zmluvy uzatvorenú s obcou osobitnú zmluvu podľa
ustanovení § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej aj „zákon o odpadoch“). Toto ustanovenie
Zmluvy sa vzťahuje na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vznikne pri čistení
komunikácií.
Dodávateľ je povinný mať po celú dobu platnosti tejto Zmluvy uzatvorenú s organizáciou zodpovednosti
výrobcov, s ktorou má uzatvorenú zmluvu obec, osobitnú zmluvu podľa ustanovení § 59 ods. 4 zákona o
odpadoch. Tento bod sa vzťahuje na triedený zber komunálneho odpadu, ktorý vzniká pri čistení komunikácií
(tzv. separovaný zber papier, plasty).
Dodávateľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva - §
6 zákona o odpadoch.
Dodávateľ je povinný vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy prostredníctvom vozidiel, ktoré spĺňajú
technickú špecifikáciu v zmysle prílohy č. 2 tejto Zmluvy.
Dodávateľ je povinný mať po celú dobu platnosti Zmluvy vo všetkých vozidlách a mechanizmoch, ktoré
vykonávajú ZÚK podľa tejto Zmluvy, technické prostriedky na sledovanie a zaznamenávanie ich pohybu
prostredníctvom monitorovacieho systému GPS. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade kontroly vykonávanej
osobami poverenými objednávateľom podľa ods. 9 tohto článku Zmluvy (t. j. členovia Štábu zimnej údržby
oddelenia správy komunikácií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Operačného štábu zimnej údržby
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15.
16.

17.

18.

19.
20.

hlavného mesta SR Bratislavy) umožní týmto osobám, na ich požiadanie, nahliadnuť do systému (softwaru),
prostredníctvom ktorého dodávateľ vykonáva za pomoci GPS zariadení sledovanie, zaznamenávanie a
archiváciu pohybu vozidiel – konkrétne iba sypačov s pluhom nad 5 ton, ktoré dodávateľ používa na účely
plnenia služieb v zmysle tejto Zmluvy; pre vylúčenie pochybností, nahliadnutie sa umožní len v rozsahu
vozidiel – sypačov s pluhom nad 4 ton, ktoré sú dodávateľom používané na plnenie služieb tejto Zmluvy a nie
iných vozidiel alebo mechanizmov.
Dodávateľ je povinný na ZÚK používať len vozidlá a mechanizmy, ktoré spĺňajú predpísanú technickú
špecifikáciu vzhľadom na zvolenú technológiu údržby komunikácií.
Dodávateľ je povinný mať po celú dobu platnosti Zmluvy zriadené vlastné riadiace pracovisko (tzv.
dispečing), fungujúce nepretržite 24 hodín denne, prostredníctvom ktorého bude schopný monitorovať a
efektívne riadiť a kontrolovať činnosť svojich pracovníkov a technických prostriedkov. Dispečing dodávateľa
je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne a bezodplatne poskytnúť objednávateľovi informácie o
aktuálnej činnosti a mieste výkonu pracovníkov a technických prostriedkov. Dispečing dodávateľa poskytne
objednávateľovi kontaktné údaje a to jedno mobilné telefónne číslo a jednu e-mailovú adresu. Dispečer musí
mať dispečerskú prax minimálne 2 rokov a znalosť Bratislavy.
Dodávateľ je povinný mať nepretržite vyčlenené dve tzv. havarijné čaty (presný počet definovaný v OP ZÚK),
ktoré budú schopné podľa pokynov stáleho dispečingu oddelenia správy komunikácií operatívne odstraňovať
nahlásené resp. vlastnou kontrolnou činnosťou zistené závady v zjazdnosti a schodnosti komunikácií,
odstraňovať odpady uložené v rozpore so zákonom (čierne skládky) a vykonávať havarijné orezy a výruby
stromov. Vozidlo havarijnej čaty musí byť vybavené GPS navigáciou s aktualizovanou mapou Bratislavy.
Dodávateľ je povinný po celú dobu platnosti Zmluvy viesť evidenciu všetkých objednávok, výkazov dodaných
služieb a vystavených faktúr v listinnej podobe alebo elektronickom systéme; uvedené nezbavuje povinnosti
objednávateľa viesť si vlastnú evidenciu objednávok, výkazov dodaných služieb a vystavených faktúr.
Dodávateľ je povinný po celú dobu platnosti Zmluvy viesť v listinnej podobe alebo elektronickom systéme
evidenciu všetkých odpadov, ktoré vznikli pri plnení Zmluvy.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov jednotné oblečenie s označením firmy
umiestneným na viditeľnom mieste pracovného oblečenia ako aj osobné ochranné pomôcky, potrebné na
riadny výkon predmetu zmluvy.

ČLÁNOK VII SANKCIE
1.

2.

3.
4.
5.

Ak budú pri kontrole podľa čl. VI ods. 9 zistené nedostatky spôsobené dodávateľom, objednávateľ je
oprávnený požadovať od dodávateľa ich odstránenie. Požiadavka na odstránenie nedostatkov musí byť
doložená písomným záznamom, podpísaným zástupcami zmluvných strán, v ktorom budú nedostatky
špecifikované, budú predložené dokumenty preukazujúce spôsobené nedostatky, a bude dohodnutá primeraná
lehota na ich odstránenie, nie kratšia ako tri pracovné dni.
Objednávateľ je oprávnený uložiť a vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu a dodávateľ je povinný uhradiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu:
a)
1.000,- eur za každý, aj začatý deň omeškania, pri nedodržaní lehoty na odstránenie nedostatkov podľa
odseku 1,
b)
2.000,- eur za každý jeden prípad porušenia, ak dodávateľ dodal objednávateľovi službu v rozpore s
podmienkami podľa tejto Zmluvy, o čom objednávateľ predložil dodávateľovi doklady preukazujúce
danú skutočnosť a bol o tom spísaný záznam zástupcami zmluvných strán, a dodávateľ napriek
písomnej výzve a primerane stanovenej lehote, nie kratšej ako tri pracovné dni, nevykonal nápravu, a
to za každé jedno porušenie;
c)
do výšky 4.000,- eur a to za každý jeden prípad porušenia, ak dodávateľ pri dodaní služby postupoval
v rozpore s OP ZÚK alebo zadaním dispečingu alebo službu nedodal, hoci tak bol povinný urobiť, o
čom objednávateľ predložil dodávateľovi doklady preukazujúce danú skutočnosť a bol o tom spísaný
záznam zástupcami zmluvných strán, a tento nedostatok dodávateľ neodstránil ani na písomnú výzvu
objednávateľa a v lehote určenej vo výzve, nie kratšej ako tri pracovné dni.
Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti je dodávateľ oprávnený uplatniť si u
objednávateľa za každý, aj začatý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z hodnoty faktúry.
V prípade uloženia zmluvnej pokuty sa uplatní postup podľa čl. V ods. 6.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán na náhradu škody v celom
rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
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ČLÁNOK VIII OSOBITNÉ PODMIENKY
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená,
b) odstúpením od Zmluvy,
c) dohodou zmluvných strán,
d) výpoveďou bez uvedenia dôvodu.
Zmluva môže byť ukončená vzájomnou dohodou zmluvných strán. Takáto dohoda musí byť urobená
písomnou formou.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dodávateľ alebo subdodávateľ dodávateľa nebudú v čase
uzatvorenia tejto Zmluvy alebo počas trvania tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v
zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, a tento nedostatok neodstráni ani do
10 dní odo dňa písomnej výzvy od objednávateľa, je objednávateľ oprávnený: a) odstúpiť od zmluvy, alebo
b) požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie zmluvnej povinností zo strany
dodávateľa, ktorým sa pre účely tejto Zmluvy rozumie, ak dodávateľ:
a) opakovane dvakrát nedodržal objednávateľom určený termín odstránenia nedostatkov pri dodaní služby
na čo bol dodávateľ písomne upozornený spolu s možnosťou odstúpenia od tejto Zmluvy alebo
b) opakovane dvakrát dodal objednávateľovi preukázateľne nekvalitné služby v rozpore s podmienkami tejto
Zmluvy a tieto nedostatky neodstránil napriek písomnej výzve v primeranej lehote, nie kratšej ako tri
pracovné dni od doručenia výzvy alebo
c) opakovane dvakrát postupoval v rozpore s OP ZÚK alebo zadaním dispečingu alebo požadovanú službu
nedodal, hoci tak bol povinný urobiť a nedostatok neodstránil ani na písomnú výzvu objednávateľa a v
lehote určenej vo výzve, nie kratšej ako tri pracovné dní od doručenia výzvy.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie zmluvnej povinností podľa tejto
Zmluvy zo strany dodávateľa aj v prípade, ak dodávateľ predloží objednávateľovi opakovane dvakrát súpis
vykonaných prác, ktorý bude obsahovať neoprávnene fakturované služby, pričom túto skutočnosť
objednávateľ riadne preukáže a predloží tomu zodpovedajúce dôkazy.
Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodu neuhradenia faktúry vystavenej dodávateľom podľa čl.
V Zmluvy, po márnom uplynutí dodatočnej určenej primeranej lehoty, ktorú poskytol objednávateľovi na
uhradenie predmetnej faktúry, nie kratšej ako tri pracovné dni, avšak až v prípade, ak situácia nastane
opakovane dvakrát. Určenie dodatočnej primeranej lehoty na uhradenie je povinný dodávateľ určiť písomne.
Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomnou formou s uvedením dôvodu odstúpenia podľa tejto
Zmluvy a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká uplynutím
lehoty 90 dní odo dňa doručenia písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane, za predpokladu ak
v odstúpení od Zmluvy zo strany objednávateľa nebude stanovená dlhšia lehota. Zmluvné strany výslovne
prehlasujú, že odstúpením od Zmluvy nezanikajú nároky na zaplatenie prípadnej zmluvnej pokuty alebo
náhrady škody.
Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať bez
uvedenia dôvodu, a to vo výpovednej lehote 90 dní, ktorá plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane (adresátovi výpovede).
V prípade, že druhá zmluvná strana bezdôvodne odoprie písomnosť prijať, je písomnosť doručená dňom
keď jej prijatie bolo odopreté.

ČLÁNOK IX VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.
2.
3.

Táto Zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, očíslovaných, podpísaných a datovaných
dodatkov, na základe súhlasu oboch zmluvných strán.
Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán predloží návrh dodatku k Zmluve, druhá zmluvná strana sa zaväzuje
vyjadriť sa písomne k tomuto návrhu najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia.
V záležitostiach neupravených touto Zmluvou sa práva a povinnosti oboch Zmluvných strán riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných v Slovenskej republike. 4. Prípadné spory sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne
vzájomnými rokovaniami zmiernou cestou. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zaväzujú sa Zmluvné
strany riešiť prípadné spory cestou príslušných súdov Slovenskej republiky.
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5.

6.

7.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné meniť počas doby trvania Zmluvy bez nového verejného
obstarávania za splnenia podmienok upravených v § 18 ZVO v platnom znení. V prípade zrušenia ZVO a jeho
nahradením iným právnym predpisom upravujúcim práva a povinnosti objednávateľa a dodávateľa ako
právnych subjektov v rámci procesov verejného obstarávania, zmluvné strany sa dohodli že budú postupovať
v prípade potreby uskutočnenia zmeny tejto Zmluvy v zmysle právnej úpravy platnej v čase uskutočnenia
zmeny tejto Zmluvy.
Ak počas doby trvania tejto Zmluvy nastanú také skutočnosti, ktoré neboli zmluvným stranám známe v čase
uzatvorenia tejto Zmluvy, a ich odstránenie je nevyhnutné pre riadne plnenie práv a povinností zmluvných
strán zo Zmluvy, dodávateľ je povinný o nich bezodkladne informovať objednávateľa. Objednávateľ je
povinný na vlastné náklady bezodkladne overiť dodávateľom zistený stav a dohodnúť s dodávateľom postup,
ktorý zabezpečí efektívne odstránenie zisteného stavu, ktorý bránil riadnemu plneniu práv a povinností
zmluvných strán zo Zmluvy. Ak objednávateľ v lehote 30 dní od oznámenia dodávateľom prekážku brániacu
riadnemu plneniu práv a povinností neodstráni, je dodávateľ oprávnený pozastaviť poskytovanie služieb,
ktorých poskytovanie je obmedzené alebo znemožnené v dôsledku prekážky, a to až do doby, kým nebude
prekážka brániaca poskytovaniu týchto služieb objednávateľom odstránená.
Dodávateľ predkladá v Prílohe č.3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné
údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť
Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pravidlách pre zmenu dodávateľovho subdodávateľa
tejto Zmluvy využívaného dodávateľom za účelom plnenia povinností dodávateľa podľa tejto Zmluvy:
a. subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 ZVO,
b. zmenu subdodávateľa dodávateľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej
uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO
subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa, ak sa v
odôvodnených prípadoch nedohodne s objednávateľom na kratšej lehote,
c. zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za riadne a včasné plnenie Zmluvy,
d. v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu
alebo iného dokladu požadovaného touto Zmluvou, je dodávateľ povinný, súčasne s písomným
oznámením podľa bodu b), predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého
držiteľom je navrhovaný subdodávateľ

ČLÁNOK X DORUČOVANIE
1. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a fikciách doručovania, ktoré
medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkami doručenia vždy platia:
1.1 listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla zapísaná v obchodnom
registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná v čase odoslania zásielky na poštovú
prepravu, ak zmluvná strana neoznámi inú adresu na doručovanie
1.2 listina zaslaná zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy poštou, kuriérom alebo inou
osobou, ktorá má povinnosť doručiť zásielku, sa považuje za doručenú uplynutím piateho (5) dňa odo
dňa odovzdania listiny subjektu, obstarávajúcemu jej doručenie. Takto dohodnutá fikcia platí aj v
prípadoch, keď: (i) sa adresát v mieste doručenia nezdržuje, (ii) sa adresát o doručení (uložení) zásielky
nedozvedel, (iii) sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručená, neprevzatá alebo nedoručiteľná, (iv)
zásielka bude fyzicky prevzatá adresátom neskôr, ako nastanú účinky fikcie doručenia. Pokiaľ adresát
prevezme zásielku skôr, ako by podľa tohto písmena mali nastať účinky fikcie doručenia, zásielka je
doručená okamihom jej fyzického prevzatia adresátom. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa zmluvná
strana uvedená ako adresát o tejto skutočnosti nedozvie.
1.3 listiny doručované osobne sa považujú za doručené len prípade, že boli za preberajúcu zmluvnú stranu
prevzaté osobou označenou ako kontaktná osoba vo veciach obchodných.

ČLÁNOK XI DÔVERNOSŤ
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1.

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o Zmluve a jej obsahu ako aj o obsahu
akýchkoľvek informácií získaných na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou a o vykonávaní práv a plnení
záväzkov vzniknutých na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, s výnimkou sprístupnenia informácií:
1.1 ktoré sú verejne dostupné, inak než v dôsledku porušenia tohto článku ktoroukoľvek zmluvnou stranou;
1.2 v súvislosti s akýmkoľvek súdnym alebo rozhodcovským konaním;
1.3 ak je o to požiadaná podľa platných právnych predpisov;
1.4 bankám a finančným inštitúciám, ktoré môžu poskytnúť alebo poskytli externé financovanie zmluvným
stranám v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Zverejnenie informácií podľa tohto bodu Zmluvy
podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu zo strany Objednávateľa;
1.5 jej odborným poradcom zmluvných strán, ak sú títo primerane viazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to v
každom prípade budú povolené iba také sprístupnenia informácií, ktoré sú nevyhnutne potrebné (i) na
dosiahnutie dovoleného účelu ich sprístupnenia alebo (ii) podľa príslušných právnych predpisov.

ČLÁNOK XII OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
1.

2.
3.

4.

Zodpovednosť zmluvných strán za porušenie povinností podľa tejto Zmluvy je vylúčená v prípade, ak
porušenie nastalo z dôvodu prípadu vyššej moci. Za prípad vyššej moci sa považuje skutočnosť, ktorá nastala
v čase od uzatvorenia Zmluvy do času dodania, bráni v plnení povinnej strany, nastala nezávisle na vôli
povinnej strany, nemožno pri nej s ohľadom na okolnosti predpokladať, že by povinná strana túto prekážku
alebo jej dôsledky odvrátila alebo prekonala, nevznikla v čase, keď bola povinná strana v omeškaní so
splnením povinnosti a nevznikla v dôsledku hospodárskych pomerov povinnej strany. Za prípad vyššej moci
sa považuje hlavne prírodná katastrofa (hlavne povodeň, búrka, neobvyklá horúčava, neobvyklá zima,
neobvyklé sucho, tornádo, tropická búrka, hurikán, krupobitie, zosuv pôdy, sopečná erupcia a jej následky,
závrt, lavína, zemetrasenie a jeho následky, neobvyklé slnečné erupcie, dopad vesmírneho telesa, a pod.),
vojna, mobilizácia, nepokoje a podobné udalosti, štrajk, výluka, prieťahy či neudelenie úradného povolenia,
ktoré je pre poskytnutie služby nevyhnutné, hoci povinná strana o úradne povolenie včas a riadne požiadala,
neoprávnené zásahy tretích strán. Tieto prípady vyššej moci nezakladajú nároky súvisiace s porušením
povinností dodávateľa, a to aj vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov.
V prípade, že splnenie povinnosti podľa tejto Zmluvy je dohodnuté do určitej doby, doba na splnenie tejto
povinnosti sa predlžuje o trvanie prípadu vyššej moci.
Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní
s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo
Zmluvy, ak preukáže, že: nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a
neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať,
prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky patria aj tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných
povolení, licencií alebo podobných oprávnení pre účely plnenia.

ČLÁNOK XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.

4.
5.

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 03.12.2018 do 14.04.2019 alebo do nadobudnutia účinnosti zmluvy
uzatvorenej v zmysle verejného obstarávania na predmet zákazky „Letná údržba komunikácií, údržba
dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy“, ktoré bolo vyhlásené zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo v
Úradnom vestníku Európskej únie č. 2018/S 025-053908 zo dňa 06.02.2018 a vo Vestníku č. 27/2018 zo dňa
07.02.2018 pod číslom 2109-MS alebo do vyčerpania jej finančného limitu podľa článku IV. ods. 6 tejto
Zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa
nasledujúceho po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
Prípadné ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú, alebo 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 tejto Zmluvy.
Táto Zmluva je vyhotovená v 8 rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 4 vyhotoveniach.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, nie v
tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú
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6.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia súvisiace s touto Zmluvou sa budú doručovať na nižšie
uvedené adresy a v prípade, že zmluvná strana písomne oznámi inú adresu, na takúto inú adresu:
Pre Mesto Bratislava: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
Do rúk vo veciach technických: vedúci oddelenia správy komunikácií
Do rúk vo veciach obchodných: riaditeľ sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných
činností e-mail: osk@bratislava.sk
ssk@bratislava.sk
Pre dodávateľa:
vo veciach technických: .............................
.............................
vo veciach obchodných: Ing. .............................
e-mail: ..............................
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
-

7.

e-mail:

Príloha zmluvy č. 1 Cenník jednotkových cien (výkaz – výmer)
Príloha zmluvy č. 2 Technická špecifikácia predmetu zákazky
Príloha zmluvy č. 3 Zoznam subdodávateľov
Príloha zmluvy č. 4 OP ZÚK

V Bratislave, dňa 3.12.2018

V Bratislave, dňa 3.12.2018

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

...............................................

..............................................

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor, v. r.

Norbert Veselský
konateľ spoločnosti A.I.I. technické služby, s.r.o. , v. r.
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