Rámcová dohoda na poskytnutie služby
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Obchodný register:
vložka č. 68690/B.

Mestská časť Bratislava-Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Ing. Vladimír Bajan, starosta
Prima banka Slovensko a.s.
SK 41 5600 0000 001800599001
00 603 201
2020936643
(ďalej len „objednávateľ“)
a
A.I.I. Technické služby s.r.o.
Panónska cesta 34/B, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka
Norbert Veselský, konateľ
VÚB, a.s.
SK35 0200 0000 0028 2533 3255
45917833
SK2023138755
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
(ďalej len “poskytovateľ“)

Preambula
Táto Rámcová dohoda (ďalej len „dohoda“) sa uzatvára v súlade s výsledkom verejného
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
I.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody na poskytnutie služby je „Vyprázdňovanie košov na psie
exkrementy, dopĺňanie vreciek na psie exkrementy a údržba košov na psie
exkrementy“ t.j.:
- vyprázdňovanie košov na psie exkrementy v počte do 224 ks (podľa aktuálneho
počtu košov) v intervale 2x do týždňa (utorok, piatok, práce majú byť ukončené do
11,00 hod.) s podmienkou dočistenia okolia koša do vzdialenosti 1 m.
- doplnenie vreciek na psie exkrementy v počte 50 ks v bloku v intervale 2x do
týždňa (utorok, piatok, práce majú byt ukončené do 11,00 hod) sa vykonáva
formou zavesenia do držiaka na koše na psie exkrementy v počte do 224 ks
(podľa aktuálneho počtu košov).
2. Na základe pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa, podľa čl. VI. dohody,
poskytovateľ zabezpečí opravu a výmenu jednotlivých komponentov košov v mestskej

časti Bratislava-Petržalka na miestach, v rozsahu a termínoch určených
objednávateľom.
3. Na základe písomného pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa podľa čl. VI.
je poskytovateľ povinný do 14 dní zabezpečiť prípadnú zmenu počtu a rozmiestnenia
kontajnerov- ich odstránenie, premiestnenie, resp. doplnenie.
II.
Čas plnenia
Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať služby obsiahnuté v predmete dohody na základe
pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa podľa čl. VI. Dohody po
predchádzajúcej vzájomnej konzultácii odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody podľa
bodu VII, ods. 4 dohody do 31. decembra 2019 alebo do vyčerpania finančného limitu
zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, t.j. max do 50.000,00 € bez DPH.
III.
Cena za dielo
1. Cena obsluhy 1 ks koša ( v cene je zahrnuté vyprázdnenie obsahu koša, doplnenie
bloku vreciek na psie exkrementy, spotrebný materiál - ochranné pracovné pomôcky,
dezinfekcia, igelitové vrecia do košov 70 l, prevádzkové náklady)
......................................................................................................................0,84 €/ks

2.

Cena jednotlivých komponentov, cena obsahuje aj likvidáciu vymeneného
poškodeného komponentu:
zásobník na igelitové vrecká..........................................................................25,40 €/ks
nádoba (60 l, zelenej farby) ...........................................................................97,92 €/ks
stĺpik 1,75 m...................................................................................................15,84 €/ks
krytka stĺpika.......................................... .......................................................4,68 €/ks
objímka.................................................... ......................................................3,17 €/ks
Výkony - v cene je zahrnutá doprava a práca

3.

Výmena celého koša (napr. pri presunoch-demontáž, montáž + betonáž), výmena
jednotlivých komponentov (demontáž, osadenie nového komponentu)
....................................................................................................................23,90 €/hod.

Ceny uviesť s DPH.
4.

Koše na psie exkrementy a držiaky sú vo vlastníctve objednávateľa. V prípade
požiadavky objednávateľa zabezpečí poskytovateľ likvidáciu starých dielov.
Poskytovateľ je oprávnený fakturovať poskytnuté služby podľa čl. III. ods. 1 podľa
počtu osadených košov na psie exkrementy. Frekvencia opráv košov bude určovaná
oprávneným zamestnancom objednávateľa.

IV.
Platobné podmienky

1. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať vykonané služby na základe preberacieho
protokolu vystaveného poskytovateľom, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany.
Protokol tvorí prílohu faktúry.
2. Poskytovateľ bude vystavovať aj súpis vykonaných služieb (deň, miesto a druh práce),
ktorý bude súčasť faktúry.
3. Platba za vykonané služby sa bude uskutočňovať na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom.
4. Objednávateľ uhradí faktúru za vykonané služby do 21 dní od jej doručenia
objednávateľovi. Úrok z omeškania sa stanovuje na 0,05 % za každý deň omeškania.
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V.
Sankcie
Pri nedodržaní termínu vykonania služieb, kvality alebo rozsahu vykonaných služieb,
ktoré sú predmetom dohody a boli dané písomným pokynom, má objednávateľ právo
znížiť fakturovanú čiastku o 40 % z fakturovanej sumy.
V prípade zistenia nedostatkov sa vykoná spoločná obhliadka za účasti oprávnených
zamestnancov obidvoch zmluvných strán. O tejto skutočnosti bude spísaný protokol,
ktorý bude tvoriť podklad pre zníženie fakturovanej čiastky.
Pri predčasnom ukončení zmluvného vzťahu, t.j. pred uplynutým termínu
dohodnutého v dohode zo strany poskytovateľa, bez zavinenia objednávateľa,
zaväzuje sa poskytovateľ zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.
Pri neplnení predmetu dohody, kvality služieb poskytovateľom môže objednávateľ
zmluvu vypovedať. Vypovedanie dohody objednávateľom sa uskutoční písomnou
formou s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa doručenia vypovedania dohody.
VI.
Ostatné ustanovenia
Oprávnení zamestnancami objednávateľa sú určení na základe písomného poverenia
vedúceho oddelenia životného prostredia a budú vykonávať kontrolu a preberanie
poskytnutej služby. Odovzdávaním vykonaných služieb sú poverení oprávnení
zamestnanci poskytovateľa, príp. ďalší zamestnanci splnomocnení konateľom
poskytovateľa.
Poskytovateľ dodá komponenty také, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi
o autorizácii výrobkov. V prípade porušenia poskytovateľ sa bude zodpovedať tretím
osobám za prípadné škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s porušením autorských práv.
V prípade súdnych sporov bude poskytovateľ vystupovať bez akejkoľvek účasti
objednávateľa.
Poskytovateľ vyhlasuje, že technické zariadenie, ktorého použitie je predmetom tejto
dohody je chránené na úrovni úžitkového vzoru a je využívané so súhlasom autora na
teritóriu Slovenskej republiky
Poskytovateľ bude vykonávať práce tak a v takom čase, aby nedochádzalo
k narušovaniu pokojného bývania obyvateľov a nebude narušovať nočný pokoj – od
22.00 hod do 06.00 hod.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo priebežne kontrolovať vykonávanie služieb, ktoré
sú predmetom dohody prostredníctvom oprávnených zamestnancov objednávateľa.
6. Poskytovateľ bude všetky služby potrebné k splneniu záväzkov uvedených v čl. I.
vykonávať prostredníctvom oprávnených a riadne preškolených osôb. Zodpovedá za
prípadné škody zapríčinené oprávnenými a preškolenými zamestnancami ako aj za
škody vzniknuté nedodržaním technologických postupov pri práci.
7. Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené z nedbanlivosti alebo úmyselne,
v zmysle § 373-386 obchodného zákonníka. Objednávateľ nezodpovedá za prípad
pracovného úrazu zamestnancov poskytovateľa. Prípadné škody vzniknuté pri plnení
predmetu dohody poskytovateľom voči tretej osobe v plnom rozsahu znáša
poskytovateľ.
8. Identifikačné údaje o poskytovateľovi uvedené dohode sa považujú za dôverné.
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VII.
Záverečné ustanovenia
Dohoda na poskytnutie služby je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri
dostane objednávateľ a dve poskytovateľ.
Právne vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa riadia príslušnými platnými
slovenskými právnymi predpismi.
Dohodu možno meniť a dopĺňať len písomne s obojstranným súhlasom vo forme
dodatku.
Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

V Bratislave, dňa 01.02. 2018

Objednávateľ:

....................................................
Ing. Vladimír Bajan, starosta

Poskytovateľ:

......................................................
Norbert Veselský, konateľ

