Obec Bukovec

O

ZMLUVA
ZABEZPEČENÍ ZIMNEJ
č. 28/2015

ÚDRŽBY

ZMLUVA č. 28/2015
o zabezpečení zimnej údržby
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany
1. OBJEDNÁVATEĽ

Adresa:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Bukovec
Obecný úrad Bukovec, Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
00324027
2021235865
Ing. Anton Vyšnický - starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
19624542/0200
SK84 0200 0000 0000 1962 4542

(ďalej len „Objednávateľ”)
a
2. DODÁVATEĽ

Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

AGRO-MIK, s.r.o.
Bukovec 94, 044 20 Bukovec
44617704
2022759024
SK 2022759024
Róbert Mikula - konateľ
Ing. Lýdia Mikulová - konateľ

(ďalej len „Dodávateľ”)

Preambula
Objednávateľ má záujem na odbornom a kvalitnom zaistení služieb spočívajúcich
v prevádzaní zimnej údržby obce Bukovec.
Dodávateľ prehlasuje, že je spoločnosťou plne kvalifikovanou a spôsobilou na
vykonávanie týchto služieb podľa slovenských právnych predpisov, ktoré objednávateľovi
ponúka.
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Článok 1.
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude pravidelne zabezpečovať zimnú údržbu
a čistenie obce Bukovec v súlade s rozpisom rozsahu ciest, ktorý tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy ako príloha č.1.
2. Zimnou údržbou obce sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
a) odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií, verejných priestranstiev (rozsah ciest
podľa prílohy č.1) a to mechanicky od nasnežených 5 cm (traktorom s pluhom),
b) posýpanie komunikácií invertným materiálom mechanicky tak, aby bola zabezpečená
ich schodnosť a zjazdnosť,
c) zabezpečenie nepretržitej pohotovosti 24 hodín.
3. Služby uvedené v predchádzajúcom odseku bude dodávateľ realizovať svojimi
mechanizmami s tým, že použitie mechanizmov a iných prostriedkov je súčasťou už
dojednanej ceny za predmet zmluvy (časť IV. tejto Zmluvy) a samostatne nebude
účtovaný.
4. Kontrolu plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený vykonávať denne
(a to aj námatkovo), pričom o výsledku kontroly a o prípadných nedostatkoch bude
informovať dodávateľa.

Článok 2.
Čas plnenia
1. Dodávateľ je povinný zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy najmä v období od
10. decembra 2015 do 15. marca 2017. Čas plnenia sa každoročne spresní podľa potreby
a aktuálnych poveternostných podmienok.
2. Dodávateľ zabezpečuje operatívny dispečing pracujúci 24 hodín a 7 dní v týždni počas
celej zimnej sezóny, ktorý zabezpečuje neustály dohľad nad výkonom zimnej údržby
a teda nad potrebou zásahu Dodávateľa so začatím prác.
3. Zimnú údržbu bude dodávateľ vykonávať samostatne. Zmluvné strany dohodli, že
Dodávateľ je vždy povinný začať vykonanie prác po nasnežení 5 cm snehu a to najneskôr
do 1 hod.

Článok 3.
Doba platnosti zmluvy
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počnúc dňom uzavretia zmluvy a jej
zverejnenia do 15. marca 2017.
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2. Každá zo strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť pre hrubé porušenie ustanovení tejto
zmluvy. Odstúpenie musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Dňom
doručenia odstúpenia zmluvný vzťah zaniká

Článok 4.
Cena a fakturácia
1. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiaden preddavok.
2. Dodávateľ je povinný fakturovať výkony zimnej údržby samostatne v mesačných
fakturačných obdobiach. Ku faktúre je povinný priložiť súpis rozsahu vykonaných prác.
3. Dodávateľ je oprávnený účtovať hodinovú sadzbu za vykonávanie zimnej údržby len na
čas, počas ktorého vozidlá aktívne vykonávajú odhŕňanie snehu alebo posyp komunikácií,
alebo zároveň odhŕňanie snehu a posyp komunikácií. Počas vykonávania prác zimnej
údržby sa nebude tento čas započítavať do pohotovosti.
4. Dodávateľ je oprávnený účtovať za vykonané práce cenu podľa cenovej ponuky, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ako príloha č.2 pre čistenie obecných komunikácií:
Traktor + radlica
Traktor + posypovač
Pohotovostná služba

40,00 Eur bez DPH za hodinu
40,00 Eur bez DPH za hodinu
750,00 Eur bez DPH na mesiac

Pohotovostnou službou sa rozumie - 24 hod. dispečing + okamžité nasadenie stroja so
strojníkom. Preprava materiálov je v cene kilometrového za prejazd príslušného posýpacieho
stroja. Posypový materiál + posypovú soľ dodá odberateľ služby - Objednávateľ.
5. Vyššie uvedené ceny zimnej údržby platia cez pracovné dni, víkendy a aj štátne sviatky
bez príplatkov.
6. Takto stanovená cena zohľadňuje všetky náklady Dodávateľa s poskytovaním prác
a služieb v zmysle tejto Zmluvy.
7. Splatnosť faktúry je stanovená na 7 dní od jej doručenia objednávateľovi.
8. Ak faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený
ju dodávateľovi vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravnej faktúry objednávateľovi.

Článok 5.
Povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými a spôsobilými strojovými zariadeniami
a personálom na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy.
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2. Dodávateľ musí bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto zmluvy.
3. Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi skutočnosť počas
kalamitných situácií, keď už vlastnými silami nie je schopný zabezpečiť zjazdnosť
miestnych komunikácií.
4. Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál piesok, ktorý zabezpečí
Objednávateľ. Takto zabezpečený posypový materiál je Dodávateľ za účelom plnenia
zimnej údržby v zmysle tejto Zmluvy povinný odoberať z objektu Objednávateľa a to
v množstve, ktoré je v súlade s rozsahom vykonaných prác.
5. Dodávateľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na nedostatok posypového
materiálu.
6. Dodávateľ nie je povinný vykonať prácu, ak mu v tom bránia zaparkované vozidlá
v úzkych uliciach miestnych komunikácií. Zodpovednosť za neupravenú komunikáciu
v tomto prípade znáša objednávateľ.

Článok 6.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ koordinuje práce na zimnej údržbe ciest a to obzvlášť pri kalamitných
situáciách.
2. Objednávateľ bude prevádzať priebežnú (aj námatkovú) kontrolu zimnej údržby.
3. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady posypový materiál a zabezpečí miesto na
uloženie posypového materiálu v objekte Dvor za obecným úradom Bukovec.
4. Za účelom sprístupnenia objektu Dodávateľovi odovzdá Objednávateľ Dodávateľovi kľúče
do objektu Dvor za obecným úradom Bukovec. Dodávateľ podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje prevzatie kľúčov od Objednávateľa do objektu Dvor za obecným úradom
Bukovec.

Článok 7.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva môže byť zmenená a doplňovaná len na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán a to formou písomného dodatku.
2. Zmluva sa stáva platnou a účinnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.
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3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo totožných exemplároch. Každá zmluvná
strana dostane jedno vyhotovenie.
4. Obe zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle,
poznajúc jej obsah ako aj dôsledky z nej vyplývajúce, nekonajú v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok a zároveň prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím
obmedzená.

V Bukovci, dňa 10.12.2015

V Bukovci, dňa 10.12.2015

Objednávateľ
Obec Bukovec
Ing. Anton Vyšnický

Dodávateľ
AGRO-MIK, s.r.o.
Róbert Mikula, Ing. Lýdia Mikulová

starosta obce

konatelia spoločnosti

Prílohy:
1. Rozpis rozsahu ciest.
2. Cenová ponuka.
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