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Rámcová zmluva o poskytnutí služby č. 2/2020
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Sereď
Štatutárny orgán: Ing. Martin Tomčányi, primátorom mesta
Adresa: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
IBAN: SK 74 0900 0000 0002 0350 5156
IČO: 00306169
DIČ: 2021000916
Zástupca objednávateľa vo veciach:
a) technických: Ing. Katarína Navrátilová
b) zmluvných: Ing. Katarína Navrátilová
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Obchodné meno: Správa majetku Sereď, s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Karol Andrášik, konateľ
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
IBAN: SK 88 0900 0000 0050 2219 7572
IČO: 46439773
DIČ: 2820006002
IČ DPH: SK2820006002
Zástupca poskytovateľa vo veciach:
a) technických: Ing. Karol Andrášik
b) zmluvných: Ing. Karol Andrášik
(ďalej len „poskytovateľ“)

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti opráv a údržby zariadení detských ihrísk,

športovísk, drobnej architektúry a poskytovanie drobných opráv na tomto majetku mesta Sereď za podmienok

stanovených v tejto zmluve zo strany poskytovateľa v prospech objednávateľa a úprava vzájomných práv

a povinností zmluvných strán.

Čl. 3

Miesto plnenia a čas plnenia

1. Miestom plnenia sú detské ihriská a športoviská vo vlastníctve mesta Sereď, drobná architektúra

umiestnená na verejných priestranstvách mesta Sereď.

2. Predmet zmluvy bude poskytovateľ vykonávať odo dňa účinnosti zmluvy do 31.12.2020 alebo do

vyčerpania maximálneho finančného objemu stanoveného v Čl. 9 ods. 1 tejto zmluvy.

3. Poskytovateľ bude vykonávať predmet zmluvy na základe očíslovaných objednávok požadovaných prác

a pokynov objednávateľa.
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Čl. 4

Spôsob plnenia

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby tvoriace predmet zmluvy stanovený v Čl. 2 tejto zmluvy na

základe objednávok požadovaných prác objednávateľa.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu zmluvy do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia

objednávky požadovaných prác a informovať o tom objednávateľa.

3. V prípade, že poskytovateľ nemôže plniť predmet zmluvy, informuje o danej skutočnosti objednávateľa

najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednávky požadovaných prác.

4. Poskytovateľ vykonáva práce pre objednávateľa na vlastný náklad a vlastné riziko.

5. Poskytovateľ je povinný pri výkone prác dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä bezpečnostné a

požiarne predpisy a všetky právne normy upravujúce predmet zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že materiál nevyhnutný pre poskytnutie služby podľa Čl. 2 zabezpečí

poskytovateľ podľa požiadaviek objednávateľa v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie predmetu zmluvy.

7. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí na vlastné náklady likvidáciu všetkých odpadov vzniknutých pri

opravách (poškodené kovové, drevené časti prvkov, prebytočná zemina a pod.) v súlade so zákonom

o odpadoch a ostanými príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa odpadov.

Čl. 5

Preberanie prác

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác.

2. Poskytovateľ predloží objednávateľovi po vykonaní všetkých prác samostatne z každej objednávky na

odsúhlasenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ podpisom potvrdí jeho správnosť. Potvrdený súpis

vykonaných prác bude podkladom pre fakturáciu.

3. Objednávateľ nie je povinný prevziať práce, ktoré vykazujú vady a nedorobky, a ktoré nezodpovedajú

dohodnutým kvalitatívnym ukazovateľom.

4. Poskytovateľ je povinný zistené vady a nedorobky bezodkladne odstrániť.

Čl. 6

Fakturácia a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční na základe skutočne vykonaných prác podľa

príslušného súpisu vykonaných a odberateľom prevzatých prác. Súpis vykonaných a odberateľom

prevzatých prác tvorí povinnú prílohu každej faktúry. Na faktúre musí byť uvedené číslo objednávky

a/alebo číslo zmluvy, na základe ktorej sa predmet zmluvy poskytuje.

2. Jednotkové ceny sú uvedené v prílohe tejto zmluvy.

3. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. 7

Sankcie

1. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy

v prípade omeškania so zaplatení faktúry za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania poskytovateľa so začatím plnenia predmetu zmluvy, má objednávateľ právo účtovať

mu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny služieb, so začatím plnenia, ktorých je v omeškaní, za každý

deň omeškania až do splnenia záväzku.

Čl. 8

Ukončenie zmluvy

1. Zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním maximálneho finančného

objemu stanoveného v Čl. 7 ods. 1 tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu:

2.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
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2.2 výpoveďou zo zmluvy každej zo zmluvných strán v prípade, ak zmluvná strana poruší ktorúkoľvek

povinnosť, resp. záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy. Zmluvná strana pred zaslaním výpovede o

zmluvy musí písomne vyzvať druhú stranu pred zaslaním výpovede zo zmluvy musí písomne vyzvať

druhú zmluvnú stranu a určiť jej dodatočnú primeranú lehotu na splnenie povinnosti a upozorniť ju,

že v prípade nesplnenia v dodatočne určenej lehote, zašle výpoveď zo zmluvy.

2.3 odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v prípade, že si poskytovateľ neplní svoje povinnosti

riadne a včas. Pred odstúpením od zmluvy je objednávateľ povinný písomne vyzvať poskytovateľa,

aby si splnil svoje zmluvné povinnosti v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy. Ak si poskytovateľ

nesplní v tejto lehote svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy

odstúpiť. K zrušeniu tejto zmluvy dochádza ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení

poskytovateľovi.

Čl. 9

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ je oprávnený realizovať objednávky na základe tejto zmluvy len do maximálneho finančného

objemu, ktorý je 21.000 € s DPH.

2. Poskytovateľ nevzniká nárok voči objednávateľovi, aby objednávateľ zrealizoval objednávky v celkovom

finančnom objeme v maximálnej výške uvedenej v bode 1 tohto článku.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými číslovanými dodatkami dohodnutými

a podpísanými oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim

po zverejnení na webovom sídle zmluvných strán.

3. Zmluvou neupravené vzťahy sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení

a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno

vyhotovenie.

Príloha – Jednotkové ceny

V Seredi dňa 7.1.2020 V Seredi dňa 7.1.2020

za objednávateľa: za poskytovateľa:

- podpísané - - podpísané -

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

mesto Sereď Správa majetku Sereď, s.r.o

Ing. Martin Tomčányi, primátor Ing. Karol Andrášik, konateľ

Príloha: Jednotkové ceny
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Popis činnosti Jednotková

cena bez

DPH

1. Údržbárske práce 9,60 €/hod

2. Natieračské práce (nátery betónových, kovových a drevených

častí lavičiek, detských a športových prvkov a ostatného majetku

vo vlastníctve mesta Sereď) vrátane materiálu

9,60 €/hod.


