
po

ZMLUVA
o vykonávaní zimnej údržby a čistení mesta

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2
01501 Rajec
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
VÚB Žilina, exp. Rajec
23621 - 432/0200
321 575
542 20 30, 542 20 63

: 5422224

Zastúpený
Bankové spojenie:
Číslo účtu

IČO

Telefónne číslo

Fax

1. Objednávateľ

2. Dodávateľ Ľubomír Záň

Kunerad 193
013 13 Rajecké Teplice

Zastúpený Ľubomír Záň, živnostník
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu 0420949247/0900
IČO 35289830
Telefónne číslo 0904470273

ČL. II. PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude pravidelne zabezpečovať v zimnom období,
t.j. po vyhlásení pohotovosti do odvolania pohotovosti primátorom mesta zimnú údržbu a
čistenie mesta Rajec v súlade so spracovaným Operačným plánom zimnej údržby mesta,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.l.

2. Čistením a údržbou mesta sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
a) ohŕňanie snehu z miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a to mechanicky

od 3 cm ( 2 x traktor s pluhom, 1 x nakladač Bobkat 185 TURBO)
b) posýpanie komunikácií inertným materiálom mechanicky tak, aby bola zabezpečená

ich bezpečná schodnosť a zjazdnosť

c) odvoz prebytočného snehu z verejných priestranstiev (traktor s vlečkou, nakladné auto
Tatra)

d) škrábanie a kompletné čistenie komunikácií mechanicky po zimnej údržbe
e) nakladanie a odvoz prebytočného snehu z verejných priestranstiev

3. Dodávateľ na základe objednávky vykoná aj iné práce súvisiace so zimnou údržbou a
čistením mesta.

4. Mesto Rajec plánuje zakúpiť prídavné zariadenie na vozidlo Mercedes Unimog - sypaciu
nadstavbu a variabilný snehovbý pluh. Po zakúpení týchto zariadení bude zimná údržba
zabezpečovaná aj prostredníctvom Mesta Rajec.



ČL. m. ČAS PLNENIA

Dodávateľje povinný zabezpečovať plnenie predmetu zmluvy hlavne v čase od l. novembra
do 31. marca. Čas plnenia sa upresňuje podľa potreby a poveternostných podmienok.

ČL. IV. CENA A FAKTURÁCIA

1. Dodávateľ je oprávnený účtovať za vykonané práce cenu podľa ponuky zo dňa 05.10.2011,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č.2.

Traktor + radlica 17 Eur / hod.
Traktor + sypač 17 Eur / hod.
Pohotovosť 1.11.2011 - 31.3.2012 170 Eur / mesiac
Bobkat 773 17 Eur / hod.
Pohotovosť 1.12.2011 - 31.3.2012 332 Eur / mesiac
Uvedené ceny sú bez DPH.
Počas pohotovosti bude Bobkat 773 zaparkovaný vo dvore mestského úradu.

2. Ceny v uvedej ponuke sa môžu meniť na základe zmien vstupných nákladov po vzájomnej
dohode oboch zmluvných strán.

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť odmenu za poskytnuté služby na základe faktúry
vystavenej dodávateľom v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

4. Dodávateľ je povinný faktúrovať výkony zimnej údržby samostatne v 14 dňových

fakturačných obdobiach. K faktúre je povinný priložiť všetky doklady súvisiace s
vykonanými prácami (evidencia dopravných výkonov, ostatná evidencia v zmysle
cenníka).

5. V prípade, že dodávateľ nebude plniť riadne a včas svoje povinnosti vyplývajúce mu z
tejto zmluvy, zaväzuje sa platiť objednávateľovi dohodnutú zmluvnú pokutu 166 Eur za
každý deň odkedy došlo k neplneniu si zmluvných povinností.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s
okamžitou účinnosťou dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a to v prípade,
že dodávateľ si nebude riadne a včas plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy po dobu
viac ako 3 dni za sebou.

ČL. V. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

Dodávateľ je povinný vykonávať práce odborne a na vlastnú zodpovednosť, podľa

Operačného plánu zimnej údržby a aktuálnosti potreby. Dodávateľ bude viesť evidenciu
vykonaných prác prostredníctvom výkazov.

ČL. VI. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ bude koordinovať práce na zimnej údržbe.



ČL. VII. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.11.2011 do
31.5.2012.

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že tieto dohodnuté zmluvné podmienky budú platiť v
nezmenenom rozsahu počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

ČL. VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Operačný plán zimnej údržby budú aktualizovať spoločne

na základe požiadaviek objednávateľa a možností dodávateľa pravidelne každý rok.
S Operačným plánom bol oboznámený dodávateľ a s jeho obsahom súhlasí.
Zmeny tejto zmluvy sú možné len vzájomne potvrdeným písomným dodatkom obidvoch
zmluvných strán.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená dobrovoľne s plným vedomím a nie
v tiesni.

3. Túto zmluvu možno zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je platná len v
písomnej forme.

4. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom 3 obdrží objednávateľ a 1 obrdží
dodávateľ.

V Rajci dňa: 12. októbra 2011

Objednávateľ:

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Raje

Dodáveľ'

Ľubomír Záň

živnostník



Záň Ľubomír, Kunerad č. 193, 013 13 Rajecké Teplice

Mestský úrad
odd. výstavby
Námestie SNP 2/2
01501 Rajec

05.10.2011

Vec: Predloženie cenovej ponuky.

Na základe ústneho dohovoru Vám predkladám cenovú ponuku na výkon zimnej
údržby v Rajci.

Traktor + radlica:
Traktor + sypač :
Pohotovosť :
Bobkat :
Pohotovosť :

Uvedené ceny sú bez DPH.

17 Eur / hod.
17 Eur/ hod.

170 Eur / mesiac
17 Eur /hod.

332 Eur / mesiac




