ZMLUVA O VYKONANÍ SLUŽIEB
(zimná údržba ciest)
i.

ZMLUVNÉ STRANY
1.

Dodávateľ
sídlo
štatutárny zástupca
IČO
IČDPH

2.

Odberateľ
sídlo
štatutárny zástupca
IČO
DIČ

:

T R E E W O R K E R , s.r.o.
SNP č. 1468/110-58, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
J a k u b PRAŽENICA konateľ,
44337078
SK 2022677613
OBEC PREDMIER
O b e c n ý ú r a d , Predmier č . 5 5 , 013 51 PREDMIER
Ing. Viliam ČILLlK, starosta obce
00321567
2020618534

II.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Predmier.
2. Zimná údržba zahŕňa: - odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií a
- posyp miestnych komunikácií,
na základe pokynov odberateľa.

III.
MIESTO A ČAS PLNENIA ZMLUVY
1. Miestom plnenia sú miestne komunikácie obce Predmier a obslužné komunikácie a chodníky
podľa pokynov odberateľa.
2. Čas plnenia je zimné obdobie.
3. Služby budú vykonávané vždy podľa dohody s odberateľom, na základe jeho pokynov.
4. Požiadavku na vykonanie služieb nahlási odberateľ telefonicky na tel.č.: 0903 123 673.
5. Dodávateľ vykoná službu bezodkladne po nahlásení, v prípade poruchy stroja si vyhradzuje
právo oddialiť vykonanie služby.

IV.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to :
- od 01.01.2015
- do 31.12.2018.

V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za služby :
- odhŕňanie snehu
19,90 € za hodinu práce + DPH
-posyp ciest
17,50 € za hodinu práce + DPH
(posypový materiál dodáva odberateľ).
Cena za služby v celom rozsahu podľa článku V . tejto zmluvy j e stanovená v zmysle zákona č.
18/1996 Z . z. ako maximálna vrátane DPH na základe ponuky dodávateľa zo dňa 8.12.2014,
ktorá bola nižšia ako cena doterajšieho dodávateľa služby odhŕňania snehu. Cenová ponuka
tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha 5.1.
2. V prípade realizácie predmetných služieb sa platba bude realizovať raz mesačne, po ukončení
príslušného mesiaca, bezhotovostným platobným stykom na základe dodávateľom vystavenej
faktúry podľa skutočne prevedených služieb a obojstranne potvrdeného hodinového súpisu
skutočne vykonaných služieb.

3.
4.

Splatnosť faktúry je 14 dní odjej doručenia odberateľovi.
Faktúra vystavené dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu
v súlade s platnou právnou úpravou SR. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto
náležitosti, odberateľ má právo vrátiť ho na prepracovanie.

VI.
ZRUŠENIE ZMLUVY
1.
2.

Túto zmluvu možno zrušiť :
výpoveďou zo strany oboch účastníkov zmluvy v 1-mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení.
dohodou zmluvných strán kedykoľvek.

VII.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.
2.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmetné služby podľa dohody.
Odberateľ upozorní občanov aby parkovali dopravné prostriedky tak, aby neobmedzovali
vykonávanie predmetných služieb a aby nedochádzalo ku škodám.

VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Túto zmluvu j e možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluve obe zmluvné strany rozumejú a súhlasia s jej textom a obsahom, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce.

V Predmieri, dňa: 30. decembra 2014.

TRE£WOR":ER. ,.,.«>.
S N P 1468/110-58
017 01 P o v a ž s k á Bystrica
IČO: 44 33 7078, IČ DPH: SK2022677613
lial.:+421 903 1?3 6 7 3

Treeworker, s.r.o.

Obec Predmier

TREEWORKER, s.r.o.
SNP 1468/110-58
017 01 Považská Bystrica

Obecný Úrad Predmier

V Považskej Bystrici, 08.12.2014.
Vec: Ponuka na zimnú údržbu komunikácií v obci.
Na základe telefonického rozhovoru Vám zasielam cenovú ponuku na zimnú údržbu ciest
a odstavných plôch obce.

Cena za hodinu práce: 19,90 € + DPH.

Cena zahŕňa odhrnutie snehu. Ponúkame aj možnosť vykonania posypu ciest posypovou
drvinou v cene 17,50 € + DPH za hodinu práce plus cena spotrebovaného materiálu.

Naše údaje: TREEWORKER, s.r.o., SNP 1468/110-58,017 01 P o v a ž s k a ^ y á ŕ n c a
IČO: 44337078
DIČ: SK2022677613
Banka: ČSOB Považská Bystrica, 4006797776/7500
IBAN:SK48 7500 0000 0040 0679 7776.
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