ZMLUVA o

p o s k y t n u t í s l u z b y v e r e j n e h o o b s t a r a v a n ia

č. VO/01/2022/POI
uzatvorená v zm ysle § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. O bchodný zákonník
(ďalej len „Z m luva“)
1.

Zm luvné strany

1.1. Názov:
sídlo:

Komunál - Servis, s.r.o.
Hlavná 3, 080 01 Prešov

zastúpený:

Martin Vykukel - konateľ

IČO:

51 115 026

DIČ:

2120624616

zapísaný:

O bchodný register OS Prešov, Oddiel: Sro, vi. č. 35444/P

bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

IB A N :

SK33 7500 0000 0040 2569 4131

(ď alej len „d o d áv ate ľ“)
1.2. Názov verejného obstarávateľa: Hlavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:

Prim aciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

zastúpený:

Ing. G abriela Petreková - vedúca O ddelenia ekonom ických a finančných činností

IČO:

00603481

DIČ:

2020372596

bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

I BAN:

S K28 7500 0000 0000 2582 8023

(ď alej len „o d b erateľ“)
(d o d á v a te ľa o d b erateľ ď alej len „zm lu vn é stran y“)
2.

Ú vodné ustanovenia

2.1. O dberateľ ako verejný obstarávate!’ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zm ene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZoVO “) plánuje realizovať verejné
obstarávanie (ďalej len „V O “) v zm ysle ZoVO za účelom výberu poskytovateľa poistných služieb pre vlastnú
potrebu. Predm etným VO sa m á zabezpečiť poistenie objektov v rámci Dúbravsko-karloveskej radlály (zoznam
objektov s hodnotam i je uvedený v prílohe č.1) a poistenie objektov v rámci cyklotrasy Starohájska (zoznam
objektov s hodnotam i je uvedený v prílohe č.2) za dodržania stanovených nevyhnutných poistných podm ienok
uvedených v článku 3., bode 3.6. Zmluvy.
3.

Predm et zm luvy

3.1. Predm etom tejto Zm luvy je záväzok dodávateľa dodávať pre odberateľa službu VO form ou zastúpenia odberateľa
dodávateľom v celom procese realizácie VO, vrátane prípravy VO až do ukončenia procesu VO vo všetkých
právach a povinnostiach odberateľa ako verejného obstarávateľa vym edzených ZoVO za účelom výberu
poskytovateľa služieb poistenia pre odberateľa.
3.2. Predm etom tejto Zm luvy je vykonanie všetkých úkonov potrebných na uskutočnenie predm etného VO, a to vrátane
(nie však výlučne) určenia predpokladanej hodnoty zákazky, vypracovanie zadaní pre uvedené VO, vyhlásenie
zákazky, jej kom pletná adm inistrácia až po uzavretie zm luvy vrátane úkonov, ktoré je nevyhnutné vykonať po
uzavretí zm luvy a vyplývajú zo zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od druhu zákazky.
3.3. Ukončenie procesu VO nastáva zverejnením O znám enia o výsledku VO v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku
Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „U V O “) v prípade zadávania nadllm itnej zákazky (zaslaného v zm ysle §
26 ods. 3 ZoVO) alebo zverejnením Inform ácie o výsledku VO na UVO v prípade zadávania podllm itnej zákazky
bez využitia elektronického trhoviska (zaslanej v zm ysle § 113 ods. 3 ZoVO).
3.4. Dodávateľ je taktiež povinný v rámci ukončenia procesu VO v profile odberateľa v lehote stanovenej ZoVO
zabezpečiť aj zverejnenie dokumentov.

3.5. Dodávateľ odberateľa nezastupuje:
3.5.1.

pri plnení povinnosti vyplývajúcej z § 12 ods. 3 ZoVO, ktorý ukladá odberateľovi povinnosť vyhotoviť referenciu,

3.5.2.

v ďalších veciach, z ktorých odberateľovi ako verejném u obstarávateľovi v zm ysle ZoVO vyplývajú práva alebo
povinnosti na finančný príjem alebo finančné plnenie.

3.6. Zm luvné strany sa dohodli na uskutočnenie VO na zákazku: V ýber poskytovateľa resp. poskytovateľov na
nasledovné druhy a rozsah poistení:
3.6.1.

Živelné a vodovodné poistenie

•
3.6.2.

nehnuteľného majetku
Poistenie pre prípad

•
3.6.3.

krádeže nehnuteľného majetku
Poistenie pre prípad vandalizmu

•

nehnuteľného majetku

Poistná sum a musí byť najm enej vo výške obstarávacej ceny resp. ceny zhodnotenia objektov uvedených v prílohe
č.1 a prílohe č.2.
3.7. Výsledkom procesu VO bude zabezpečenie víťazného uchádzača (víťazných uchádzačov) VO pre uzatvorenie
poistnej zm luvy na dobu 6 rokov medzi odberateľom a úspešným uchádzačom a príslušná dokum entácia o
priebehu VO.
4.

Term ín plnenia

4.1. Dodávateľ sa zaväzuje pripraviť a vyhlásiť predm etné VO do 30 dni odo dňa nadobudnutia účinnosti Zm luvy a
ukončiť verejné obstarávanie bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov čo najskôr za dodržania lehôt stanovených
v Zákone o verejnom obstarávaní, ľ^re odstránenie pochybnosti sa za deň vyhlásenia verejného obstarávania
označuje deň odoslania príslušného oznám enia do Vestníku verejného obstarávania resp. Európskeho vestníku
v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.
5.

Cena za poskytnutie služby VO

5.1. Zm luvné strany sa dohodli, že dodávateľovi za splnenie všetkých povinnosti podľa tejto Zm luvy prináleží odm ena
vo výške 3 900 € (slovom: tritisicdeväťsto euro) bez DPH (ďalej len ako „cena“).
5.2. Dodávateľ vyhlasuje, že nie je platcom DPH. V prípade, ak by sa počas platnosti a účinnosti tejto Zm luvy stal
dodávateľ platcom DPH, zm luvné strany sa výslovne dohodli, že dohodnutá cena sa nemení, resp. nezvýši.
5.3. Výška ceny je určená v zm ysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
M inisterstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
5.4. Zm luvné strany vyhlasujú, že výška ceny je konečná, jednostranne nem enná a sú v nej obsiahnuté všetky
oprávnené náklady a výdavky dodávateľa súvisiace s touto Zmluvou, vrátane prim eraného zisku.
5.5. Zm luvné strany sa dohodli, že odberateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky.
5.6. Dodávateľovi vzniká nárok na vystavenie faktúry na zaplatenie ceny po riadnom a včasnom poskytnutí služby VO
v súlade s bodom 3.2., článku 3. tejto zmluvy.
5.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo Zmluvy, prip. dodatku, popis plnenia
v zm ysle predmetu zmluvy, bankové spojenie. Povinnou prílohou faktúry je aj súpis poskytnutých služieb, ktoré sú
predm etom fakturácie.
5.8. Faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
5.9. Splatnosť faktúry je 30 dni odo dňa doručenia faktúry do sídla odberateľa, pričom piati, že cena sa považuje za
uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z bankového účtu odberateľa v prospech dodávateľa.

5.10. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje a/alebo povinné údaje v zm ysle platných právnych predpisov
a/alebo nebudú k nej priložené prílohy a/alebo nebude obsahovať správne údaje, odberateľ je oprávnený takúto
faktúru vrátiť dodávateľovi spolu s označenim nedostatkov. V tom to pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto
faktúry zastavi a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo
doplnenej faktúry do sídla odberateľa.
5.11. Zm luvné strany sa dohodli, že odberateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku voči dodávateľovi po lehote
splatnosti aj bez súhlasu dodávateľa oproti akejkoľvek splatnej pohľadávke dodávateľa voči odberateľovi. O
započítaní pohľadávky je odberateľ povinný písom ne Inform ovať dodávateľa.
6.

Práva a povinnosti odberateľa

6.1. O dberateľ urči zodpovedný organizačný útvar alebo zodpovednú osobu pre kom unikáciu a spoluprácu s
dodávateľom počas celej doby trvania VO.
6.2. O dberateľ je povinný m enovať členov kom isie na vyhodnotenie ponúk, ktorí sa zúčastnia činnosti tejto komisie.
6.3. O dberateľ sa zaväzuje, že dodávateľovi um ožni elektronické odoslanie ZoVO predpísaných oznám ení do
tJradného vestníka EtJ a do V estníka UVO v lehotách určených ZoVO, resp. v rozsahu dohodnutom v tejto Zm luve
um ožni zverejnenie ZoVO určených dokum entov vo svojom profile verejného obstarávateľa.
6.4. O dberateľ súhlasí, aby dodávateľ vo svojom Informačnom systém e elektronicky spracoval údaje odberateľa v
rozsahu potrebnom pre realizáciu procesu VO.
6.5. Dodávateľ splní dohodnuté term íny a výkony za podmienky, že odberateľ včas odovzdá dodávateľovi potrebné
podklady pre prípravu a realizáciu predmetu zm luvy (najm ä podklady pre vypracovanie súťažných podkladov,
t.j. podrobné špecifikovanie a definovanie predmetu obstarávania, k nahliadnutiu potrebné m ateriály a pod.) a
poskytne potrebnú súčinnosť pri prerokúvaní a odsúhlasovani spracovaných m ateriálov poskytovateľom . Prípadné
om eškanie odberateľa pri predkladaní potrebných podkladov sa prem ietne do term ínov plnenia zmluvy, s čim bude
objednávateľ súhlasiť.
7.

Práva a povinnosti dodávateľa

7.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas procesu VO dodrží všetky ustanovenia ZoVO, ako aj Iné platné právne predpisy
súvisiace s výkonom je h o činnosti podľa tejto Zmluvy.
7.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky služby ktoré sú predm etom tejto zm luvy bude poskytovať prostredníctvom osoby,
ktorú vo svojej ponuke označil za hlavného odborníka: Ing. Terézia Nagyová. Táto osoba je zodpovedná aj za
kom unikáciu a spoluprácu s odberateľom počas celej doby VO.
7.3. Plnenie predmetu tejto zm luvy podľa čl. III. zrealizuje dodávateľ podľa podkladov, ktoré odberateľ odovzdá
dodávateľovi v lehote min. 14 dni pred uvažovaným term ínom vyhlásenia verejného obstarávania (pre spracovanie
návrhu oznám enia do vestníka) a ktorých poskytnutie je závislé od odberateľa. Za správnosť a úplnosť týchto
podkladov zodpovedá odberateľ.
7.4. Plnenie predmetu tejto zm luvy zabezpečí dodávateľ na základe podkladov, ktorých prípadná ďalšia potreba
vznikne aj v priebehu plnenia predmetu zm luvy a ktorých poskytnutie je závislé od odberateľa. Budú požadované
dodávateľom v rámci spolupôsobenia.
7.5. Zm luvné strany sa dohodli, že požiadavky odberateľa na poskytnutie odbornej pomoci a služieb podľa tejto
zm luvy musia m ať písomnú formu. Za písomnú form u sa považuje aj požiadavka doručená elektronickým i
prostriedkam i.
7.6. Dodávateľ je povinný pripraviť všetky podklady potrebné na realizáciu zadávania zákazky z dokum entov
poskytnutých odberateľom v priebehu verejného obstarávania na dodávateľa. Pokiaľ sú na prípravu realizácie
zadávania zákazky potrebné aj Iné dokum enty a doklady, ktorými disponuje odberateľ a dodávateľ ku nim nem á
prístup, poskytne Ich odberateľ.
7.7. V prípade uplatnenia revíznych postupov a vysvetľovania v zm ysle zákona o verejnom obstarávaní dodávateľ
vykoná potrebné úkony v lehotách vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní a odberateľ poskytne
potrebnú súčinnosť, predovšetkým v otázkach týkajúcich sa predmetu zákazky, podm ienok účasti a pod. Pokiaľ
tak odberateľ neurobí, poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nedodržanie predpísaných termínov.
7.8. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas procesu VO okrem dodržania príslušných ustanovení ZoVO bude konať
v súlade so záujm ami odberateľa so zreteľom na hospodárnosť a ekonom ickú efektívnosť. Dodávateľ sa zaväzuje,
že

zachová

m lčanlivosť

vo

veciach

týkajúcich

sa

údajov

odberateľa

a

o

m ajetkových

pomeroch

s ktorými sa dostal do styku počas procesu VO, a zároveň zabezpečí, aby k spracovávaným údajom odberateľa
nemali prístup tretie osoby. U stanovenie tohto článku sa nevzťahuje na údaje, ktoré je dodávateľ povinný zverejniť
v zm ysle ZoVO, alebo je povinný uvádzať v príslušnej dokum entácii poskytnutej záujem com resp. uchádzačom.
7.9. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie VO na základe požiadavky odberateľa v ktorom koľvek štádiu zadávania
zákazky odberateľom zodpovednej osobe určenej odberateľom um ožni nahliadnutie do priebežne pripravovanej
dokum entácie.
7.10. Dodávateľ sa zaväzuje, že v pripade konania v revíznych postupoch o každom úkone bude inform ovať odberateľa.
7.11. Dodávateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a zabezpečuje dodržiavanie
všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti nelegálneho zam estnávania (ďalej len 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 zam estnávaní a o zm ene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Dodávateľ tým to vyhlasuje, že si je plne vedom ý všetkých povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich dodržiavať počas celej doby platnosti tejto
Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje najm ä zam estnávať zam estnancov legálne a neporušovať tak zákaz nelegálneho
zam estnávania upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.
8.

N áhrada škody, zm luvné pokuty a úrok z om eškania

8.1. Každá zo zm luvných strán zodpovedá druhej zm luvnej strane za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zm luvnej strane
v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcich z tejto Zm luvy a/alebo z platných právnych predpisov.
8.2. V prípade om eškania dodávateľa s riadnym a včasným vyhlásením VO podľa článku 4., bodu 4.1. tejto Zmluvy, je
odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom: päťdesiat euro)
za každý, aj začatý deň om eškania s odovzdaním plnenia.
8.3. V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení dodávateľa podľa článku 7. bodu 7.7. tejto Zm luvy ukáže ako nepravdivé
a odberateľovi

bude

kontrolným

orgánom

v

súlade

s

ustanovením

§

7b

zákona

č.

82/2005

Z.

z.

o nelegálnej práci a nelegálnom zam estnávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uložená sankcia z dôvodu prijatia služby prostredníctvom dodávateľom nelegálne zam estnávaných osôb,
je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 130 % výšky sankcie uloženej kontrolným
orgánom odberateľovi, a zároveň odberateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. O dberateľ je oprávnený
uplatniť si zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu voči dodávateľovi aj opakovane.
8.4. V prípade, ak odberateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zm ysle ust. § 69b zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, odberateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto odberateľovi vznikla.
8.5. Ak sa odberateľ om ešká s plnením svojich peňažných záväzkov voči dodávateľovi, dodávateľ je oprávnený voči
odberateľovi uplatniť úroky z om eškania z nezaplatenej sum y vo výške podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 ObZ
a podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia O bchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
8.6. A kákoľvek zm luvná pokuta podľa tejto Zm luvy je splatná do 15 dni odo dňa jej uplatnenia u dodávateľa. A kúkoľvek
zmluvnú pokutu podľa tohto článku zm luvy je odberateľ oprávnený započítať s existujúcim alebo budúcim
záväzkom voči dodávateľovi a to aj z iného existujúceho alebo budúceho zm luvného vzťahu.
8.7. Uplatnením zm luvnej pokuty u dodávateľa a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty dodávateľom nie je dotknuté právo
odberateľa uplatňovať u dodávateľa v plnom rozsahu náhradu škody spôsobenú porušením povinnosti zo strany
dodávateľa, na ktoré sa vzťahuje zm luvná pokuta.
8.8. Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo náhrady škody
nezbavuje dodávateľa ďalej plniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.
9.

Platnosť Zm luvy

9.1. Táto Zm luva sa uzatvára na jednorazový výbe r poskytovateľa resp. poskytovateľov na dodávku služby poistenia
pre odberateľa.
9.2. Táto Zm luva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia všetkých záväzkov zm luvných strán
vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

9.3. Zm luvné strany sa dohodli, že okrem spôsobu uvedeného v bode 9.2 tohto článku Zmluvy, m ôže táto Zm luva
zaniknúť aj niektorým z nasledovných spôsobov:
a)
b)

písomnou dohodou zm luvných strán, alebo
odstúpením od Zm luvy ktoroukoľvek zo zm luvných strán z dôvodu uvedeného v tejto Zm luve a/alebo
v Obchodnom zákonníku.

9 .4 . O dstúpiť od tejto Zm luvy môže ktorákoľvek zm luvná strana z dôvodu porušenia povinností uložených touto Zm luvou
druhej zm luvnej strane, ak táto napriek písomném u upozorneniu a poskytnutej lehote na nápravu, nie kratšej ako
10 pracovných dní, porušenie povinnosti nenapravlla. V prípade odstúpenia od Zm luvy zm luvný vzťah skončí dňom
nasledujúcim po dni doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.
10.

Dôverné informácie a mičaniivosť

10.1. Zm luvné strany majú záujem a potrebu zachovávať dôverný charakter niektorých Informácií, ktorých vým ena je
nevyhnutná pre naplnenie účelu tejto Zmluvy.
10.2. Dodávateľ vyžaduje sprístupnenie určitých dôverných Informácií, ktoré môžu obsahovať najmä, nie však výlučne,
technické, komerčné, finančné, právne, hadiace, prevádzkové, adm inistratívne, plánovacie, m arketingové alebo
ekonom ické Informácie, dáta a know-how, vrátane všetkých kôplí, poznámok, analýz, kompilácií, štúdií a Iných
dokum entov, ktoré obsahujú a/alebo boli vyhotovené na základe takýchto Informácií, čl už v písomnej, ústnej,
obrázkovej, elektronickej alebo Inej podobe, vrátane všetkých Informácií, ktoré majú form u obchodného tajom stva
v súlade s § 17 zákona č. 513/1991 Zb. O bch odn ýzáko nník v znení neskorších predpisov (takéto Inform ácie spolu
ďalej len ako „dôverné Inform ácie“), a ktoré prináležia odberateľovi.
10.3. Dodávateľ berle na vedom ie, že akékoľvek sprístupnenie dôverných Informácií bude a/alebo m ôže mať
za následok značné poškodenie odberateľa, je h o činností a dobrého m ena a môže ohroziť je h o vzťah
s verejnosťou.
10.4. Dodávateľ bude zachovávať m lčanlivosť o všetkých dôverných Informáciách, ktoré mu boli poskytnuté odberateľom
a/alebo ku ktorým má dodávateľ prístup. Dodávateľ nepoužije žiadne z dôverných Informácií na Iné účely, ako je
uvedené v tejto Zmluve.
10.5. Zm luvné strany berú na vedom ie, že Ich práva a povinnosti týkajúce sa dôverných Informácií sa vzťahujú aj na
pridružené osoby, partnerov a poradcov každej zo zm luvných strán, ktorým sú zm luvné strany oprávnené poskytnúť
dôverné Informácie v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie tejto Zmluvy. Poskytnutie dôverných Informácií tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je dodávateľ vždy povinný bezodkladne písom ne oznám iť odberateľovi.
10.6.Akékoľvek porušenie povinností zachovávať m lčanlivosť obsiahnutých v tejto Zm luve pridruženým i osobami,
partnerm i a/alebo poradcam i dodávateľa bude považované za porušenie zo strany dodávateľa, za čo bude
dodávateľ zodpovedný.
10.7. Predchádzajúce povinnosti zachovávať m lčanlivosť sa nevzťahujú na také Informácie, ktoré:
a)

sú alebo sa stanú verejne dostupným i bez akéhokoľvek pričinenia dodávateľa; alebo

b)

boli vo vlastníctve dodávateľa predtým, ako Ich získal na základe tejto Zmluvy; alebo

c)

boli vyvinuté dodávateľom alebo v je h o mene nezávisle počas trvania povinnosti zachovávať mlčanlivosť;

d)

boli získané dodávateľom od tretej osoby, ktorá preukázala, že má právo šíriť dôverné Informácie; alebo

e)

boli sprístupnené niektorou zo zm luvných strán, ak sl Ich sprístupnenie vyžadujú platné

alebo
právne predpisy,

príslušný súd, príslušný regulačný orgán alebo orgán rozhodujúci v spore medzi zm luvným i stranami.
10.8. Dodávateľ nevynesle žiadne dôverné Informácie m im o priestorov odberateľa, ani neprenesie alebo neskopíruje
žiadne dôverné Informácie, okrem tých situácií, kedy to odberateľ vopred písom ne schváli.
10.9. Všetky dôverné Informácie, Ich kôple a výpisy zostávajú alebo sa stávajú počas trvania tejto Zm luvy majetkom
odberateľa. V šetky poznámky, analýzy, vyhodnotenia, štúdie a Interpretácie vyhotovené dodávateľom , v je ho mene
alebo zástupcam i dodávateľa, vcelku alebo sčasti na základe dôverných Informácií, nie sú alebo sa nestanú
majetkom odberateľa, ale dodávateľ má právo ponechať sl takéto poznám ky, analýzy,

vyhodnotenia, štúdie a

Interpretácie pri zachovaní m lčanlivosti v súlade s podm ienkam i tejto Zmluvy.
10.10. O dberateľ vyhlasuje a garantuje, že má právo poskytnúť dôverné Inform ácie podľa ustanovení tejto Zm luvy bez
toho, aby tým porušoval svoje zm luvné povinnosti voči akým koľvek tretím osobám.

10.11. O dberateľ má právo odm ietnuť poskytnutie dôvernýcťi informácii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k naplneniu účelu tejto Zmluvy.
10.12. Dodávateľ berie na vedom ie, že odberateľ neposkytuje žiadnu ďalšiu výslovnú garanciu a zrieka sa všetkých
im plicitných garancii vo vzťahu k dôverným informáciám, vrátane, nie však výlučne, akýchkoľvek garancii
ohľadom kvality, presnosti alebo kom pletnosti dôverných inform ácii.
10.13. Žiaden obsah dôverných inform ácii nie je možné považovať ako akýkoľvek prisľúb, vyhlásenie alebo garanciu
poskytnutú odberateľom dodávateľovi.
10.14. Poskytnutím dôverných inform ácii neprechádza na dodávateľa vlastnícke alebo iné právo alebo licencia
k dôverným informáciám.
10.15. Dodávateľ je povinný poskytnúť odberateľovi všetku potrebnú súčinnosť potrebnú na odstránenie následkov
neoprávnenej m anipulácie s dôverným i informáciami.
10.16. V pripade, ak zm luvné strany na ochranu dôverných inform ácii týkajúcich sa predmetu tejto Zm luvy pred
uzavretím tejto Zm luvy uzatvorili akúkoľvek zmluvu o m lčanlivosti, zm luvné strany sa tým to dohodli, že dňom
účinnosti tejto Zm luvy táto zm luva o m lčanlivosti zaniká.
11.

Kom unikácia zm iuvných strán

11.1. Pokiaľ n ie je v tejto Zm luve uvedené inak, kom unikácia medzi zm luvným i stranami prebieha všetkým i dostupnými
kom unikačným i prostriedkam i, najmä, nie však výlučne, listovou zásielkou, elektronickou správou, telefonicky a
osobne.
11.2. Zm luvné strany sa dohodli, že ich vzájom ná kom unikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude prebiehať prioritne
elektronicky prostredníctvom e-m ailov uvedených v

bode 11.4. tohto článku Zmluvy. Elektronická správa sa

považuje za doručenú deň nasledujúci po jej odoslaní na em ailovú adresu adresáta podľa tejto Zm luvy a to aj
vtedy, ak sa adresát o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplatí, ak je odosielateľovi doručená autom atická správa
o nem ožnosti adresáta oboznám iť sa so správou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.
11.3. Doručovanie form ou listovej zásielky sa vyžaduje najm ä v pripade podstatných okolnosti trvania Zmluvy, ako
napríklad spôsoby ukončenia Zmluvy, ako aj ohľadom uplatnenia zm luvných pokút a náhrady škody. Listovú
zásielku je m ožné doručovať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra na adresu šidla zm luvnej strany
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Za doručenú sa považuje každá listová zásielka, ktorá:
a)

bola adresátom prevzatá dňom jej prevzatia,

b)

prevzatie bolo adresátom odmietnuté, dňom , kedy bolo prevzatie odm ietnuté,

c)

bola uložená na pobočke poštového podniku uplynutím tretieho dňa od uloženia, aj keď sa adresát s jej
obsahom neoboznámil.

11.4. Za prvé kontaktné osoby na účely tejto Zm luvy boli určené:
a)

za dodávateľa - Ing. Terézia Nagyová, terezia.nagyova@ kom unalservissk.sk, Mgr. Ľudm ila Macejková,
ludm ila.m acejkova@ kom unalservissk.sk

b)

za odberateľa - Mgr. Martin Kollárik, PhD., m artin.kollarik@ bratislava.sk

11.5. V pripade vyhlásenia m imoriadnej situácie alebo m imoriadnej udalosti v zm ysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v zneni neskorších predpisov, alebo v pripade vyhlásenia vojny, vojnového stavu,
výnim očného alebo núdzového stavu v zm ysle ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnim očného stavu a núdzového stavu v zneni neskorších predpisov, je m ožné doručovať
tie písomnosti, ktoré môžu mať za následok vznik, zmenu alebo zánik práv a povinnosti zm luvných strán
vyplývajúcich z tejto Zm luvy aj prostredníctvom elektronickej schránky v zm ysle zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-G overnm ente) (ďalej len ako „zákon o e-G overnm ente“). Doručovanie písom nosti zaslaných prostredníctvom
elektronickej schránky v zm ysle zákona o e-G overnm ente sa riadi príslušným i ustanoveniam i tohto zákona.
11.6. Zm luvné strany sú povinné m inim álne raz denne kontrolovať kontaktné em ailové schránky.
11.7. Zm luvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dni od zmeny, oznám iť si
navzájom akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Takéto oznám enie je účinné je h o doručením .

12.

Spoločné a záverečné ustanovenia

12.1. Táto Zm luva nadobúda platnosť dňom je j podpisu oprávneným i zástupcam i zmluvnýcťi strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa v zm ysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
O bčianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom
prístupe k Informáciám a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode Informácií) v znení neskorších
predpisov.
12.2. Táto Z m lu v a je v y h o to v e n á v 4 (štyroch) exem plároch s platnosťou originálu. 2 (dve) vyhotovenia obdrži dodávateľ
a 2 (dve) vyhotovenia obdrži odberateľ.
12.3. Túto Zm luvu m ožno m eniť alebo doplňovať Iba form ou písomných dodatkov podpísaným i obidvomi zm luvným i
stranam i uvedenými v článku 1. tejto Zmluvy.
12.4. A k sa stane niektoré ustanovenie tejto Zm luvy celkom alebo sčasti neplatným alebo neúčinným, nem á táto
skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy. V takom to prípade sa zm luvné strany
zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenie novým ustanovením tak, aby zodpovedalo obsahu a účelu sledovanom
neplatným alebo neúčinným ustanovením . V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zm luve zrušený a
nahradený Iným právnym predpisom, odkazy tejto Zm luvy na pôvodný právny predpis sa budú považovať za
odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil.
12.5. Dodávateľ tým to v zm ysle § 23 ZoVO prehlasuje, že sa nenachádza v konflikte záujmov, ktorý by mohol narušiť
alebo obm edziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
12.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zm luvy je:
Príloha č. 1 - Zoznam objektov pre poistenie Dúbravsko-karloveskej radlály a hodnota poisťovaného majetku
Príloha č. 2 - Zoznam objektov pre poistenie cyklotrasy Starohájska a hodnota poisťovaného majetku
12.7. Právne vzťahy zm luvných strán v tejto Zm luve neupravené sa hadia príslušným i všeobecne záväzným i právnymi
predpism i Slovenskej republiky v platnom znení, a to najm ä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom ,
zákonom č. 40/1964 Zb., O bčianskym zákonníkom a ZoVO.
12.8. Zm luvné strany sa zaväzujú vynaložiť prim erané úsilie pri riešení vzájom ných sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
ktoré budú riešené v prvom rade zm ierlivým spôsobom a dialógom. V prípade, ak zm ierlivý spôsob riešenia
vzájom ných sporov nebude úspešný, právom oc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zm luvy majú príslušné súdy
Slovenskej republiky, za použitia slovenského práva.
12.9. Zm luvné strany zhodne prehlasujú, že obsah tejto Zm luvy je Im ja sný a zrozum iteľný, vyjadruje Ich spoločnú vôľu
upraviť vzájom né vzťahy vyššie uvedeným spôsobom , že túto Zmluvu uzatvárajú po vzájom nom prerokovaní podľa
Ich skutočnej a slobodnej vôle, určite a vážne, zrozum iteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

dňa.

Komunál - Servis, s.r.o.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Príloha č.1 Zm luvy
Zoznam objektov pre poistenie Dúbravsko-karloveskej radlály a hodnota poisťovaného majetku.
H odnota v EUR (s
Číslo objektu

Názov SO/PS

DPH)

001

O prava lávky ev.č. L-344 pri Botanickej záhrade v BA

183 502,15

002

O prava lávky ev.č. L-311 nadchod nad cestou,Tlignerova ulica

389 761,51

PS 101

O estná dopravná signalizácia

PS 102

EOV pri tuneli

311 347,85

PS 103

EOV do manipulačných koľaji

441 506,46

PS 104

EOV v obratlsku Karlova Ves,PS 114 RVV v obratlsku K.Ves

324 847,47

PS 105

E W pri tuneli

38 002,97

PS 106

E W do m anipulačných koľaji

22 584,08

PS 107

E W v obratisku Karlova Ves

78 308,84

PS 108

M azanie koľajníc

790 109,96

PS 109

Inform ačný systém MHD

675 281,05

PS 110

M odernizácia m eniarne K.Ves

528 228,41

PS 110.1

M odernizácia DO meniarne K.Ves

P S 111

M odernizácia m eniarne Rovnice

P S 111.1

M odernizácia DO meniarne Rovnice

PS 112

M odernizácia m eniarne Dolné Krčace

PS 112.1

M odernizácia DO meniarne Dolné Krčace

PS 113

M odernizácia m eniarne Dúbravka

PS 113.1

M odernizácia DO meniarne Dúbravka

PS 114

Riadenie vjazdu a výjazdu v obratlsku Karlova Ves

SO 201

Rekonštrukcia električkovej trate-koľajový zvršok

SO 201.1

Koľaj ako spätný vodič

SO 202.1

M odernizácia električkovej trate-koľajový spodok

4 056 989,52

SO 202.2

M odernizácia elektr.trate-koľaj.spodok,kanallzácla

1 573 289,48

SO 202.3

M odernizácia elektr.trate-koľaj.spodok,odvodnenle obratlska

SO 203

Priecestia cez električkovú trať

51 0102,61

SO 204

Dočasné objekty koľajového zvršku

467 470,92

SO 301.1

Električková zastávka Park kultúry

202 513,08

SO 301.2

Prístrešky na zastávke Park kultúry

SO 302.1

Električková zastávka LafranconI

186 953,20

SO 302.2

Prístrešky na zastávke Lafranconí

51 696,66

SO 303

Električková zastávka Botanická záhrada,nástupíštía

SO 303.1

Elektr.zastávka Botan.záhrada-úprava schodísk nadchodu

SO 303.2

Elektr.zastávka Botan.záhrada-výťahy na nástupíštía

SO 303.3

Prístrešky na zastávke Botanická záhrada

SO 304.1

Električková zastávka Molecova

SO 304.2

Prístrešky na zastávke Molecova

51 379,99

SO 305.1

Električková zastávka Jurigovo nám estie

36 166,21

SO 305.2

Prístrešky na zastávke Jurigovo nám estie

5 602 879,60

84 170,85
501 125,72
84 103,44
557 300,08
84 103,38
966 923,48
84 102,13
714,55
24 200 760,76
72 843,26

25 105,93

35 083,88

292 494,33
59 337,45
162 387,09
53 317,76
274 557,27

2 449,96

s o 306.1.

Električková zastávka Segnerova

209 207,07

SO 306.2

Prístrešky na zastávke Segnerova

29 420,01

SO 307.1

Električková zastávka Nad Lúčkami

SO 307.2

Prístrešky na zastávke Nad Lúčkami

SO 308.1

Električková zastávka MHJ Karlova Ves

SO 308.2

Prístrešky na zastávke MHJ Karlova Ves

SO 309.1

Električková zastávka Borská

SO 309.2

Prístrešky na zastávke Borská

SO 310

Električková zastávka Karlova Ves,nástupíštía

SO 310.1

Električková zastávka Karlova V es-úprava sctiodísk nadctiodu

SO 310.2

Električková zastávka Karlova V es-výťatiy na nástupíštía

SO 310.3

Prístrešky na zastávke Karlova V es

29 566,84

SO 311.1

Električková zastávka Dolné Krčace

213 204,37

SO 311.2

Prístrešky na zastávke Dolné Krčace

SO 312.1

Električková zastávka Horné Krčace

SO 312.2

Prístrešky na zastávke Horné Krčace

SO 313.1

Električková zastávka D am borskétio

SO 313.2

Prístrešky na zastávke D am borskétio

69 294,65

SO 314

Nástupisko v obratlsku

50 275,71

SO 321 STA

Stavebné úpravy podchodu zast.Borská

SO 321.1

O svetlenie podchodu zastávka Borská

SO 322 STA

Stavebné úpravy podchodu zast.Dam borského

SO 322.1

O svetlenie podchodu zastávka Dam borského

37 323,95

SO 323.1

Stavebné úpravy m enlarní-m enlareň Karlova Ves

53 836,72

SO 323.1 el.

Meniareň Karlova V es-zachytávacla sústava bleskozvodu

SO 323.2

Stavebné úpravy m enlarní-m enlareň Rovnice

35 073,63

SO 323.3

Stavebné úpravy m enlarní-m enlareň Dolné Krčace

29 031,41

SO 323.4

Stavebné úpravy m enierní-m enlareň Dúbravka

22 897,18

SO 324 STA

i j pravý kolektora Molecova

14 752,09

SO 324 ELI

Stavebné úpravy kolektora v križovatke Molecová

SO 325

ijp ra v a oplotenia v križovatke Molecová

SO 331

Káblová chráničková trasa pre napájacle vedenia

521 748,87

SO 332

Káblovod pre ODS,diaľkové riadenie a Informačný systém

400 920,14

SO 501

ijp ra v a trolejového vedenla,úsek tunel - Molecová

2 3 1 3 171,04

SO 502

ijp ra v a trolejového vedenla,úsek M olecová-obratlsko K.Ves

1 274 721,71

SO 503

ijp ra v a trolejového vedenla,úsek obratlsko K.Ves-Hanulova

908 567,43

SO 504

ijp ra v a trolejového vedenia trolejbusov v obratlsku Riviéra

148 903,32

SO 505

O chranné opatrenia v zóne TV

183 021,55

SO 506

Prekážky proti dotyku na nadchodoch a nadjazdoch

25 673,99

SO 511

Preložka verejného osvetlenla,úsek tunel-M olecová

1 344 982,49

SO 512

ijp ra v a verejného osvetlenla,úsek M olecová-obratlsko K.Ves

840 610,82

SO 513

ijp ra v a verejného osvetlenla,úsek obratlsko K.Ves-Hanulova

421 351,32

SO 514

Prípojky nn vedenia

213 047,14

213 290,55
30 468,24
264 607,04
36 828,80
225 972,29
45 530,87
257 366,51
58 136,96
107 848,76

19 859,39
221 913,66
19 859,39
199 787,71

691 392,58
36 155,20
4 1 7 1 9 0 ,3 3

5 275,86

861,20
9 858,94

s o 515

Elektroinštalácia na zastávkacti

SO 521

N apájacle vedenie m eniarne K.Ves

SO 522

N apájacle vedenie m eniarne Dolné Krčace

475 243,41

SO 523

N apájacle vedenie m eniarne Rovnice

707 281,16

SO 524

O ptický kábel pre ovládanie meniarne K.Ves

119 256,02

SO 525

O ptický kábel pre ovládanie meniarne Dolné Krčace

141 471,58

SO 526

O ptický kábel pre ovládanie meniarne Rovnice

171 911,94

SO 527

O ptický kábel pre ovládanie meniarne Dúbravka

60 925,39

SO 528

Prípojky NN vedenja k ODS

30 126,02

SO 531

Preložky nn vedenia

0,00

SO 532 A

Preložky vn vedenla-obratlsko

0,00

SO 532 B

Preložky vn vedenla-M olecova

0,00

SO 533

Preložka oznam ovacích vedení Slovak Telekom

0,00

SO 534

Preložka oznam ovacích vedení UPO

0,00

SO 535

Preložka oznam ovacích vedení ZSE

0,00

SO 536

Preložka oznam ovacích vedení HDPE Slovanet

0,00

SO 537

Preložka oznam ovacích vedení SWAN

0,00

SO 701.1

ijp ra v a na kanalizácii

43 561,10

SO 701.2

Preložka kanalizácie DN 300

71 577,25

SO 701.3

Preložka kanalizácie DN 400

66 471,14

SO 702.1

IJ pravý na vodovodoch

SO 702.2

Preložka vodovodu DN 600

20 626,91

SO 702.3

O chrana vodovodu DN 800

75 923,65

SO 703

IJprava plynovodov

SO 801

IJprava cestných kom unikácií

SO 802

Dopravné značenie počas výstavby

365 306,34

SO 803

Trvalé dopravné značenie

175 591,77

SO 901

Vegetačné úpravy
Spolu

110 272,00
1 814 358,85

6 796,65

0,00
2 663 431,30

1 790 327,23
65 227 070,78

Príloha č.2 Zm luvy
Zoznam objektov pre poistenie cyklotrasy Starohájska a hodnota poisťovaného majetku.

Stavebný objekt

Plocha

8 0 01 Usek Rusovská cesta - Osuského 1 635,90
ulica

m2

Dĺžka realizovaného
úseku
482,10 m

8 0 01-a Usek Rusovská cesta -

Hodnota
poisťovaného
majetku
122 332,61
115 705,44

O suského ulica - Kom unikácie
SO 01-b IJsek Rusovská cesta -

6 627,17

O suského ulica - Kanalizácia
8 0 02 Usek O suského ulica - Dudová

1 229,83

ulica

m2

324,32 m

60 142,18

794,49 m

135 790,01

8 0 02.1 - "Stavebné úpravy križovatky a
predĺženie autobusovej zastávky“
8 0 03 Usek Dudová ulica - Dolnozem ská 2 732,42
cesta

m2

03.1 - "Lokálne rozšírenie chodníka"
8 0 04 U-ODS kríž. č. 543, O suského -

39 475,06

Starohájska
SPOLU

5 598,20
in2

357 739,86 eur bez
1 600,91 m

DPH
429 287,83 eur s DPH

