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Zmluva o poskytovaní služieb 
uzatvorená v zmysle ust. § 269 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

 

 

Objednávateľ: Mesto Pezinok 

Sídlo:   Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

IČO:   00 305 022 

DIČ:   2020662226 

Právna forma:  Obec 

Štatutárny orgán: Mgr. Oliver Solga, primátor 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. - pobočka Pezinok  

Číslo účtu:  6602006001/5600 

IBAN:   SK50 5600 0000 0066 0200 6001 

BIC (SWIFT):  KOMASK2X 

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

 

a 

 

Poskytovateľ:   

Sídlo:    

IČO:    

DIČ:  

IČ DPH:                

Právna forma:  

Štatutárny orgán:  

Mobil:                   

e-mail:    

Bankové spojenie:  

Č. účtu:  

IBAN:  

BIC (SWIFT):  

 

(ďalej len poskytovateľ) 
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Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je na strane poskytovateľa – záväzok za podmienok dojednaných 

v Zmluve na základe predloženej cenovej ponuky poskytnúť objednávateľovi služby: „Čistenie mesta 

Pezinok počas Vinobrania 2017“ (ďalej len  „služby“) a na strane objednávateľa, záväzok uhradiť 

poskytovateľovi  cenu  špecifikovanú v článku 3 tejto zmluvy. 

 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je priebežné čistenie centra mesta počas Vinobrania 2017 a to 

konkrétne ulíc: Holubyho, M.R.Štefánika, Farská, Potočná, Mladoboleslavská, Záhradná, Kollárová, 

časť Kupeckého ul., časť Moyzesovej ul., časť Meisslovej ul., Katova ulička, predná časť Zámockého 

parku, Radničné námestie. 

 

2.3. Požiadavky objednávateľa: 

 čistenie mesta v ranných hodinách (4:00-7:00) v dňoch 23.09.2017 sobota, 24.09.2017 nedeľa, 

25.09.2017 pondelok, je potrebných cca 30 ľudí  

 zametanie zametačkou v ranných hodinách po ručnom zbere odpadu 

 ručné čistenie mesta v priebehu dňa, je potrebných cca 12 ľudí (odpad zbierajú do vriec 

a nosia ich  na určené stanovišťa a plné vrecia v obručiach vymieňajú za prázdne), čas práce 

cca: 09:00-24:00 hod. /22.09.2017 piatok, 23.09.2017 sobota, 24.09.2017 nedeľa/ 

 odvoz a uloženie odpadu – vriec zo stanovíšť odpadu a z nákladných áut z raňajšieho 

upratovania mesta cca 2 tony 

 

Požadovaná technika a materiál: 

 zametačka na strojové zametanie ciest, 

 multikára alebo malé nákladné auto na priebežný odvoz odpadu z uličných košov a vriec zo 

stanovíšť, 

 avia (alebo iné nákl. autá) na zber odpadu v ranných hodinách v počte 4 ks , 

 metly na zametanie ciest, hrable, lopaty, rukavice, reflexné vesty, 

 1200 ks plastových vriec do stojanov 

 

 

Článok 3 

Cena diela a platobné podmienky 

 

3.1. Cena za poskytnutie služby v zmysle dohodnutého predmetu tejto Zmluvy je stanovená 

dohodou ako cena maximálna počas doby trvania zmluvy,  v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a vyhlášky č. 87/1996 Z.z.,§6 odsek 2, ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je doložená cenovou 

kalkuláciou poskytovateľa. 

 

3.2. Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia  

zálohovej platby.  

 

3.3. Dodávateľ je povinný do ceny zahrnúť všetky práce, tovary a dodávky potrebné 

k zabezpečeniu služby v zmysle tejto zmluvy. 

 

3.4. Cena za poskytnutie služby je v zmysle cenovej ponuky vo výške ............ EUR bez DPH, 

.................EUR s DPH. Cena slovom: ..................................  

 

3.5. Odplatu za služby poskytnuté podľa tejto Zmluvy zaplatí objednávateľ podľa skutočne 

poskytnutých služieb na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, pričom splatnosť faktúry je 30 

dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. 
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3.6. Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdzujúci rozsah a stav skutočne poskytnutej 

služby poskytovateľom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zák. č. 

222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení a v § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať odvolávku na projekt „Čistenie mesta Pezinok počas 

Vinobrania 2017“, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá 

vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. Faktúra bude predkladaná v dvoch 

vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude odsúhlasený súpis vykonaných služieb a prác a 

kópia preberacieho protokolu. Poskytovateľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto  náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju na 

doplnenie alebo prepracovanie poskytovateľovi. V takom prípade začne plynúť nová 30 dňová lehota 

splatnosti faktúry odo dňa  doručenia takto doplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi. 

 

3.7. Platba zo strany objednávateľa sa voči poskytovateľovi  považuje za uhradenú dňom odpísania 

z účtu Objednávateľa. 

 

Článok 4 

Doba trvania zmluvy a jej zánik 

 

4.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na  čas Vinobrania 2017 v meste Pezinok. Termín 

realizácie zákazky: 4 dni (22.09.2017 piatok, 23.09.2017 sobota, 24.09.2017 nedeľa, 25.09.2017 

pondelok). 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa 

 

5.1. Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou.  

 

5.2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých svojich zamestnancov z predpisov 

o BOZP a požiarnej ochrane. Poskytovateľ plne zodpovedá za správanie svojich zamestnancov. 

 

5.3. Poskytovateľ ku dňu nadobudnutia platnosti Zmluvy vymenuje zodpovedného zástupcu, ktorý 

ho bude vo vzťahu k objednávateľovi zastupovať. 

 

5.4. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi cenu za riadne a včasné vykonané služby. 

 

 

Článok 6 

Vady a zodpovednosť za škodu 

 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby riadne a v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy.  

 

6.2. Pri škodách, za ktoré poskytovateľ zodpovedá a ktoré vznikli v dôsledku porušenia jeho 

zmluvných povinností, je poskytovateľ povinný nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu v celom 

rozsahu. 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup 

verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržal lehoty a podmienky verejného 

obstarávania. 

 

7.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ako verejného obstarávateľa, 

podľa §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a podľa § 5a ods. 1 a 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií). 

 

7.3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

7.4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch s platnosťou originálu. Dve vyhotovenia dostane 

objednávateľ a jedno poskytovateľ. 

 

7.5. Meniť alebo dopĺňať text zmluvy je možné len formou dodatku k tejto zmluve a to po dohode 

oboch zmluvných strán. 

 

7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok, ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich 

slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s nimi a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť.  

 

 

 

         V Pezinku, dňa...............................    V ..................., dňa................. 

 

 

 

 

 

 

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

   za objednávateľa               za  poskytovateľa 

 

 


