Zmluva o poskytovaní služieb č.

/2018

uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi účastníkmi:
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Mesto Žilina
so sídlom:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00321796
2021608930
Prima banka Slovensko a.s.
SK37 5600 0000 0003 3035 3001
KOMASK2X
(ďalej iba ako „objednávateľ“)

a
Poskytovateľ:
so sídlom:
štatutárny zástupca:
registrované:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
E mail:
(ďalej iba ako „poskytovateľ“)
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
1. Na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného objednávateľom ako verejným
obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu, ktorej predmetom
je poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa objednávateľovi, spočívajúcich vo:
a) vonkajšom a vnútornom ekologickom čistení a dezinfekcii 1100 l kontajnerov na
zmesový komunálny odpad a kontajnerov na triedený komunálny odpad, ktoré sú
využívané fyzickými osobami,
b) vnútornom ekologickom čistení a dezinfekcie 1100 l kontajnerov na zmesový
komunálny odpad, ktoré sú využívané fyzickými osobami.
2. Služby podľa ods. 1 priamo súvisia so službami verejnoprospešného charakteru, ktorých
zabezpečenie je povinnosťou objednávateľa podľa §4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení.
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že má všetky oprávnenia, povolenia, súhlasy resp. odbornú
spôsobilosť, ktoré sa vyžadujú v zmysle platných právnych predpisov na poskytovanie
služieb, uvedených v ods. 1 tohto článku.
4. Za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť odplatu,
dohodnutú v čl. IV tejto zmluvy.
Článok III.
MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SLUŽIEB
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu podľa čl. II ods. 1 písm. a) tejto zmluvy 1x,
a to najneskôr do 30.06.2018 a službu podľa čl. II ods. 1 písm. b) tejto zmluvy 1x, a to
v termíne od 01.09. do 30.09.2018.
2. Služby podľa čl. II ods. 1 písm. a ) tejto zmluvy budú poskytnuté na mieste určenom
poskytovateľom. Služby podľa čl. II ods. 1 písm. b ) tejto zmluvy budú poskytnuté priamo
na stojisku kontajnerov.
2.3. Služby podľa ods. 1 tohto článku bude Poskytovateľ poskytovať na základe
samostatných objednávok vystavených Objednávateľom, ktoré budú obsahovať zoznam
stojísk kontajnerov s uvedením počtu ks kontajnerov, určených na čistenie, spolu
s určením, či pôjde o čistenie podľa čl. II ods. 1 písm. a) alebo čl. II ods. I písm. b) tejto
zmluvy. V prípade, ak Poskytovateľ pri poskytovaní služby zistí, že na stojisku sa
nachádza iný ako v objednávke určený počet kontajnerov, túto skutočnosť bez meškania
mailom na adresu: ....................... nahlási Objednávateľovi, ktorý v prípade potreby vystaví
novú objednávku na čistenie zvyšných kusov kontajnerov. Poskytovateľ je oprávnený
fakturovať čistenie skutočne vyčistených kontajnerov.
3.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.09.2018.
Článok IV
ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Za poskytnutie služby zaplatí objednávateľ poskytovateľovi odmenu podľa víťaznej
ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní. Cenová ponuka tvorí Prílohu č. 2, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Cena obsahuje aj náklady na dopravu na miesto
plnenia (vrátane prejazdov na výmenu vody), náklady na vodu, dezinfekciu a náklady na
odvoz a zneškodnenie odpadov, znečistenej vody vrátane vyčistenia stojiska. Objednávateľ
sa zaväzuje uhradiť odplatu len za skutočne poskytnutý rozsah služby a to tak, že poskytne
odplatu vo výške ceny za čistenie 1 ks kontajnera na triedený/zmesový odpad x počet
vyčistených kontajnerov.
2. Uvedenú cenu je možné navýšiť iba v prípade zmeny sadzby DPH a to tak, že

poskytovateľ, ktorý je v čase uzavretia zmluvy platcom DPH pripočíta k dojednanej
celkovej cene služby bez DPH daň z pridanej hodnoty v percentuálnej výške,
zodpovedajúcej zákonnej úprave, účinnej k dátum zdaniteľného plnenia. Ustanovenie v
predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na poskytovateľa, ktorý nie je v čase uzavretia zmluvy
platcom DPH.
3. Podkladom
pre úhradu ceny za predmet zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy budú
faktúry (daňový doklad) vystavené poskytovateľom po vykonaní služby na základe
jednotlivých objednávok, pričom každá faktúra bude splatná do 30 dní od doručenia
faktúry objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude zoznam stojísk s uvedením počtu
vyčistených kontajnerov a spôsobu ich čistenia (t.j. čistenie zvnútra alebo zvonku
i zvnútra) a tiež doklad o zneškodnení odpadu, vyvezeného pred poskytnutím služby.
Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. V opačnom prípade je objednávateľ
oprávnený faktúru vrátiť naspäť poskytovateľovi za účelom jej opravy. V tomto prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok V.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Poskytovateľ je povinný pred poskytovaním služby predložiť objednávateľovi
harmonogram realizácie prác a to najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy. Realizácia služby bude priebežne kontrolovaná a odsúhlasovaná zodpovedným
pracovníkom objednávateľa.
2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť vývoz kontajnerov na zmesový komunálny odpad
a kontajnerov na vytriedené zložky komunálneho odpadu pred poskytnutím služby.
3. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom zmluvy dodržiavať
zásady bezpečnosti práce v súlade so všeobecne záväznými platnými predpismi
a zabezpečiť pre svojich zamestnancov ochranné pracovné pomôcky.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa bezodkladne informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na plnenie vyplývajúce z tejto zmluvy.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu riadne a včas, odborne, podľa svojich
najlepších schopností a vedomostí.
6. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy dodržiavať
ustanovenia zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a VZN mesta
Žilina č. 29/2016 o odpadoch na území mesta Žilina.
7. Objednávateľ poskytne zoznam stojísk, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy, na ktorých sa
bude realizovať služba, ktorá je predmetom zmluvy.
Článok VI.
PLATNOSŤ A UKONČENIE ZMLUVY
1. Túto zmluvu je možné ukončiť aj pred dohodnutou dobou platnosti nasledovne:
a. písomnou dohodou zmluvných strán,
b. odstúpením od zmluvy.
2. Zmluvné strany majú právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak niektorá z nich podstatným
spôsobom porušuje ustanovenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany

poskytovateľa sa pokladá porušenie ktorejkoľvek povinnosti poskytovateľa podľa čl. III
a čl. V tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú doručením písomného oznámenia druhej
zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť riadne doručené druhej
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.

Článok VII.
SANKCIE
Ak nedodrží poskytovateľ svoj záväzok poskytnúť službu v dohodnutom termíne
a dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 1000,-€ (slovom jedentisíc eur). Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní od
doručenia výzvy na jej úhradu poskytovateľovi. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknuté právo na náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v príčinnej súvislosti, ku
ktorej sa zmluvná pokuta podľa tejto zmluvy viaže.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, na znak čoho ju podpisujú.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnom vyhotovení so súhlasom oboch
zmluvných strán.
5. Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, objednávateľ obdrží dva originály a
poskytovateľ jeden originál tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s
protikorupčnými zákonmi.

V Žiline dňa ..........2018

.........................................
Za objednávateľa
Ing. Igor Choma
primátor

V ..................... dňa ........ 2018

........................................
Za poskytovateľa

