Zmluva na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií

Čl. 1
Zmluvné strany
1. Objednávateľ :
Sídlo :
Osoba oprávnená
uzavrieť zmluvu :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :

Obecný úrad Veľké Lovce
Veľké Lovce č. 431, 941 41 Veľké Lovce
Ing. Libor Kráľ, starosta obce
00309354
2021060822
VÚB, a.s., č. účtu : SK86 0200 0000 0001 7602 5172

(ďalej len "objednávateľ")
2. Poskytovateľ :
Sídlo :
DIČ :
IČO :
Bankové spojenie :

PoľnoBEGA, s.r.o
941 42 Veľké Lovce 657
2023669681
46869077
SK45 1111 0000 0011 9722 5004

(ďalej len "poskytovateľ")
uzavreli v zmysle ustanovení § 261 ods. 2 a § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluvu na
zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Veľké Lovce v tomto znení :

Čl. 2
Predmet zmluvy
1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa realizovať výkon zimnej údržby
miestnych komunikácií a to vo vlastnom mene, na svoju zodpovednosť, vlastnými
mechanizmami, dopravnými prostriedkami s obsluhou na vlastné náklady v tomto rozsahu :
a) nakladanie posypového materiálu na skládke,
b) odhŕňanie snehu, odpratanie snehu a čistenie miestnych komunikácií, pluhovanie, vyprosťovanie
vozidiel.
Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií bude poskytovateľ zabezpečovať okrem pracovných
dní aj počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja.

2. Poskytovateľ poskytne pre výkon zimnej údržby miestnych komunikácií tieto mechanizmy
a dopravné prostriedky (platí pre mimoriadne podmienky zimnej údržby) : traktor JD 5820,
traktor JD 6930 a nakladač MERLO.
3. Poskytovateľ zabezpečí výkon zimnej údržby miestnych komunikácií podľa čl. 2 tejto
zmluvy, podľa pokynov starostu obce a zástupcu starostu obce.
4. Kontrolu plnenia predmetu zmluvy je obyvateľ oprávnený vykonať denne, v prípade
zistených nedostatkov bude po vykonaní kontroly bezodkladne informovať poskytovateľa.
5. V prípade zistenia, že poskytované služby majú nedostatky, objednávateľ oznámi tieto
nedostatky obratom poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný bezodkladne tieto nedostatky
odstrániť a ich odstránenie oznámiť objednávateľovi.

Čl. 3
Lehoty plnenia
Zmluva sa uzatvára na obdobie zimnej údržby, spravidla od 1. decembra 2017 až 31. marca 2018.

Čl. 4
Zodpovednosť za vady služieb a náhrada škody
1. Poskytovateľ potvrdzuje, že disponuje potrebným a spôsobilým materiálom ako aj
personálnym vybavením na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy.
2. V prípade, že poskytované služby budú mať vady, čo do množstva a kvality, je objednávateľ
povinný bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť poskytovateľovi. V tom prípade je
poskytovateľ na svoje náklady zistené vady odstrániť a o tom podať objednávateľovi správu.
V prípade, ak aj potom budú služby poskytovateľa vykazovať vady, má objednávateľ právo
jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy.
3. V prípade, ak poskytovateľ spôsobí pri výkone plnenia predmetu zmluvy škodu na majetku
objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, zaväzuje sa v plnej výške túto škodu nahradiť.

Čl. 5
Odplata za poskytované služby a platobné podmienky
1. Cena za výkon zimnej údržby je stanovená dohodou zmluvných strán. Výkon zimnej údržby
bude realizovaný za nasledovné dohodnuté ceny :

a) traktor : JD 5820 fakturuje sa od doby výjazdu po návrat na stanovisko, sadzba 32,00 €
+ DPH, merná jednotka : hodina
traktor : JD 6930 fakturuje sa od doby výjazdu po návrat na stanovisko, sadzba 40,00 €
+ DPH, merná jednotka : hodina
b) nakladač : MERLO fakturuje sa od doby výjazdu po návrat na stanovisko, sadzba 35,00 €
+ DPH, merná jednotka : hodiny
2. Fakturácia bude vykonaná vždy za predchádzajúcu dekádu bežného mesiaca. Poskytovateľ
je povinný pripojiť k faktúre pôvodinu denného záznamu o výkone vozidla alebo
mechanizmu potvrdenú objednávateľom.
3. Fakturovaná hodina bude zaplatená prevodným príkazom.
4. Rozsah ako aj termíny dodania služieb bude poskytovateľ objednávať formou telefonických
objednávok, obsahujúcich termín a predpokladaný rozsah výkonu zimnej údržby.

Čl. 6
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ po obdržaní telefonickej objednávky na výkon zimnej údržby pristaví
jednotlivé vozidlá, mechanizmy a potrebných vodičov na požadované miesto výkonu a to
najskôr do 1 hodiny od obdržania výzvy.
2. Poskytovateľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu výkonov použitých mechanizmov na
písomnom doklade.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje pri zabezpečení činnosti podľa tejto zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou, najmä je povinný pri realizácii predmetu zmluvy postupovať
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách, zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke. Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov. Poskytovateľ bude tieto povinnosti plniť na vlastné nebezpečenstvo.
4. Poskytovateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že na výkon predmetu zmluvy má
príslušné oprávnenie.

Čl. 7
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť :
a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán k dohodnutému dňu,
b) výpoveďou bez udania dôvodu,

c) odstúpením objednávateľ od zmluvy z dôvodov uvedených v čl. 4 ods. 2 tejto zmluvy.
2. Výpovedná lehota pre obe zmluvné strany je jeden mesiac, ktorá začne plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od nadobudnutia jej účinnosti do 31.marca 2018.
2. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Túto zmluvu možno meniť formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, zmluvu uzavreli slobodne,
určite a vážne, obsahu zmluvy porozumeli a súhlasia s ňou a na znak súhlasu s celým jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má záväznosť originálu.
Každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
6. Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.

Vo Veľkých Lovciach dňa 06.12.2017
…...................................................
Objednávateľ
Ing. Libor Kráľ
starosta obce

…...................................................
Poskytovateľ
PoľnoBEGA, s.r.o.

