Príloha č. 7

Zmluva o poskytovaní služieb č.
uzavretá podľa § 269, ods.2, Obchodného zákonníka

Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
sídlo :
v zastúpení:

MESTO ŽILINA
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO:
00 321 796
V jeho mene konajúci:
JUDr. Jarmila Beszédesová - konateľka
Ing. Stanislav Bořuta - konateľ
IČO:
46 723 994
DIČ:
2023541344
IČ DPH:
SK2023541344
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Žilina,
číslo účtu:
3023834255/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka č.56867/L
( ďalej ako „objednávateľ“)

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontakt :
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
č. účtu:
Zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu v ................, Oddiel:......., vložka č. ........
( ďalej ako „ poskytovateľ“ )
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečovať pre objednávateľa
komplexnú zimnú údržbu 9 617 m² prístupových ciest, parkovísk, chodníkov, schodíšť
a prístreškov aj pri bytových domoch vo vlastníctve Mesta Žilina a pri automatickom
parkovacom dome – LGP parking & storage s.r.o. v zmysle prílohy č. 1, č.2, č3., ktoré
obsahujú plochy a podrobný prehľad ulíc a prístupových chodníkov mesta Žilina, na
ktoré sa predmet zmluvy vzťahuje .

Čl. III
Cena a platobné podmienky
1. Cena za poskytované služby je dohodnutá paušálne vo výške ............... € s DPH za
jeden mesiac. Cena diela bola stanovená na základe najvýhodnejšej ponuky
realizovaného verejného obstarávania týchto služieb.
2. Na základe tejto zmluvy bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi paušálnu
čiastku na základe vystavenej faktúry mesiac pozadu. Súčasťou faktúry budú týždenné
odsúhlasené súpisy skutočne vykonaných prác zimnej údržby podpísané zodpovednou
osobou objednávateľa.
3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Právo
fakturácie začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, na ktorý sa
fakturácia vzťahuje. Na faktúre je nutné uvádzať adresu objednávateľa Mesto Žilina,
zastúpené ŽILBYT s.r.o. Žilina, Nanterská 8399/29.
4. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry má zhotoviteľ právo účtovať
objednávateľovi penále vo výške 0,05 % fakturovanej čiastky za každý deň
omeškania.
5. V prípade, že poskytovateľ nebude vykonávať predmet diela riadne a včas a bude
zistené pracovníkom objednávateľa zanedbanie jeho povinností, za každé zistenie
takéhoto porušenia povinností ma objednávateľ právo znížiť úhradu vyfakturovanej
čiastky o 10% z celkovej mesačnej sumy, čím nie je dotknuté právo objednávateľa na
náhradu možnej vzniknutej škody.
6. V prípade že poskytovateľ nezačne odstraňovať vzniknutý stav podľa čl. IV, bod 3,
objednávateľ je oprávnený osloviť na uvedenú činnosť tretiu osobu a odstrániť
vzniknutý stav. Za takéto porušenie zmluvy si zmluvné strany dohodli zmluvnú
pokutu vo výške 20% z paušálnej ceny za jeden mesiac, ktorú si uplatní objednávateľ
u poskytovateľa.
Čl. IV.
Podmienky plnenia
1. Zimnou údržbou na účely zmluvy je: odhrnutie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy
chodníkov a prístupových ciest, odstraňovanie ľadových cencúľov vchodových
prístreškov, schodov, posyp interným, chemickým a zmiešaným materiálom na ktoré
sa vzťahuje zabezpečovanie zimnej údržby.
2. Zimná údržba bude vykonávaná od vchodu bytového domu k chodníku, vedúcemu
pozdĺž bytového domu, podľa potreby a podľa časového rozpisu zmluvných strán
v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina. Na kontrolu
a odsúhlasovanie vykonaných prác objednávateľ poverí svojho kompetentného
zamestnanca.

3. Prístupové chodníky a vchody do bytového domu je zhotoviteľ povinný upraviť do 2
hod. od zhoršenia klimatických podmienok .
4. Pre účely tejto zmluvy sa situáciou, v ktorej je potrebné vykonať zimnú údržbu
rozumie situácia na mieste plnenia predmetu zmluvy, keď v dôsledku klimatických
podmienok najmä sneženia, dažďa, mrazu atď. je užívanie prístupových chodníkov
v mieste plnenia zmluvy nebezpečné, čiastočne alebo úplne obmedzené.
Odstraňovanie poľadovice a snehu z chodníkov do ich schodnosti sa vykoná pomocou
chemického posypového materiálu, kamennou drvou o hrúbke neporušujúcou povrch
chodníkov pri vyššej hrúbke snehu ako 3 cm, sa vykoná pluhovanie, prípadne ručná
úprava chodníkov.
5. Po ukončení zimnej údržby je poskytovateľ povinný použitý posypový materiál z
chodníkov odstrániť a odviezť do 30 dní.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje v pravidelných týždenných intervaloch predkladať
v elektronickej podobe objednávateľovi súpis vykonaných prác za účelom
vzájomného odsúhlasenia výkonov.
7. Z dôvodu operatívnej komunikácie medzi zmluvnými stranami a účelom plnenia
zmluvy budú uvedené oprávnené osoby za objednávateľa a ich kontakty Ing. Ješetová
0905 303 050.
Čl. V.
Povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na
svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase. Pri plnení predmetu zmluvy je povinný
poskytovateľ postupovať s odbornou starostlivosťou.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné právne predpisy a technické normy
a pokyny o bezpečnosti práce, o bezpečnosti technických zariadení, a ochrane zdravia
pri práci, hygienické, požiarne a ekologické. Poskytovateľ bude používať výhradne
zariadenia, stroje a nástroje schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky v súlade
s bezpečnosťou práce a vo vlastnom záujme určí spôsob ochrany a prevencie proti
úrazom a inému poškodeniu zdravia svojich zamestnancov a tretích osôb.
3. Poskytovateľ sa súčasne zaväzuje dodržiavať v príslušnej kvalite použitý posypový
materiálu na zabezpečenie zimnej údržby.
4. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli že poskytovateľ umožní záujemcom
objednávateľa vykonať určité práce presne špecifikované zmluvnými stranami pri
zabezpečovaní zimnej údržby pod odborným dozorom a za riadenia poskytovateľa pri
zimnej údržbe. Menný zoznam spolu s časom odpracovaných hodín a stanovením
odpracovanej práce dodá zhotoviteľ pri fakturácii objednávateľovi.

5. Poskytovateľ zodpovedá v celom rozsahu za prípadné škody spôsobené
objednávateľovi, alebo tretím osobám pri realizácií predmetu zmluvy a za
nedostatočné, neodborné, prípadne nevykonávanú zimnú údržbu. Za porušenie svojich
povinností nesie zhotoviteľ priamu zodpovednosť aj voči príslušným orgánom verejnej
správy.
6. Poskytovateľ nesie plnú zodpovednosť za pracovný úraz, alebo chorobu z povolania
svojich zamestnancov, ako aj za poškodenie zdravia tretích osôb.
7. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy zamestnancami preukázateľne
odborne a zdravotne spôsobilými v zmysle platných predpisov, preukázateľne
vyškolenými a zaučenými z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany.
8. Poskytovateľ doručí objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti zhotoviteľa voči
spôsobenej škode alebo ublížení na zdraví, výpis z obchodného registra a Rámcovú
zmluvu o BOZP.
9. Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené svojimi zamestnancami a uhradí
objednávateľovi škody, ktoré vzniknú na majetku objednávateľa pri vykonávaní zimnej
údržby alebo nedodržiavanie záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.
10. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu predmetu zmluvy na mieste
plnenia.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade veľkého množstva snehu môže objednávateľ
nariadiť poskytovateľovi aj odvoz snehu.
Čl. VI.
Osobitné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu od 15.11.2017 do 15.03.2018
2. Zmluvu zaniká: písomnou dohodou zmluvných strán , uplynutím času na ktorý bola
uzavretá, alebo odstúpením od tejto zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade jej podstatného
porušenia. Za podstatné porušenie si zmluvné strany určili nasledovné skutočnosti,
v prípade ak poskytovateľ:
- neplní túto zmluvu riadne a v dohodnutých termínoch,
- stratí oprávnenie na výkon príslušných činností,
- poskytuje služby v rozpore s dohodnutými zmluvnými podmienkami.
4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ je
v omeškaní s platbou viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Dodatky k tejto zmluve nie je možné vykonať.
2. Právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, podpísaných
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom objednávateľ prevezme dve
a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle
§ 47 a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
5. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním prečítali, že
bola uzatvorená po vzájomnej dohode podľa práva a slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie pod nátlakom, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že sa
dohodli o celom jej obsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
V Žiline dňa
objednávateľ:

......................................................
JUDr. Jarmila Beszédesová
Ing. Stanislav Bořuta
konatelia

zhotoviteľ:

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

