Zmluva 2018
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb.
v znení neskorších prepisov ( Obchodného zákonníka )
Objednávateľ:

Gymnázium Jána Hollého
Na hlinách 7279/3
917 01 Trnava

Zastúpený :
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. účtu :
Zapísaná

Mgr. Ľudovít Vanek
00160466
20211407359
Štátna pokladnica
SK8681800000007000495420
v OR OS Bratislava I, odd. Sro vložka
a

Zhotoviteľ:

KANAL M.P.S. s r.o.
Šamorínska 39
903 01 Senec
Zastúpený:
Štefan Vrábel - konateľ
IČO:
35710357
DIČ:
2020200512
IČ DPH:
SK2020200512
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
č. účtu :
284790584/0900
Zapísaný v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č.13985/B
uzatvárajú nasledovnú zmluvu o dielo

II.
Východiskové podklady a údaje
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je obhliadka 1 ks lapača tukov osadeného v objekte: Gymnázium
Jána Hollého, Na hlinách 7279/3, 917 01 Trnava.

III.
Predmet plnenia
3.1 Predmetom tejto zmluvy je pravidelné čistenie lapača tukov obsahujúceho jedlé oleje a tuky v objekte:
Obsahom odlučovačov je tuk - kód 19 08 09 – „O“.
Kompletné čistenie lapača tukov pozostáva z :
manipulácia s hadicami
vyčerpanie LPT
vysokotlaké umytie stien a prepážok lapača tuku
oškrabanie tuhých usadenín zo stien a dna
vysokotlaké čistenie prívodnej a odtokovej kanalizácie do lapača tukov v dĺžke do 4 m
dočistenie dna a stien
odvoz a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platných predpisov
dopravné náklady
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IV.
Čas plnenia
4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. sú nasledovné:
1.

Počet čistení lapača tuku – 2 x do roka.
V prípade väčšieho znečistenia aj viac krát do roka, na požiadanie objednávateľa.

V.
Cena
5.1 Cena za 1 čistenie lapača tuku : 255 +DPH

VI.
Platobné podmienky
6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle
objednávateľovi
6.2 Faktúra je splatná do 14 dní.

VII.
Záručná doba
7.1 Záručná doba na prečistenie a na funkčný prietok LPT je do nasledujúceho naplnenia lapača tukmi,
minimálne však 1 mesiac odo dňa prečistenia LPT.
7.2 Ak objednávateľ neumožní vstup zhotoviteľovi v dohodnutý termín na kontrolu LPT, záruka na prečistenie
a na funkčný prietok LPT sa po uplynutí 1 mesiaca nevzťahuje.

VIII.
Podmienky vykonania diela
8.1 Zhotoviteľ minimálne 3 dni vopred oznámi objednávateľovi nástup pracovníkov na čistenie.
zabezpečí v dohodnutý deň pracovníkom zhotoviteľa vstup do objektu a prístup k LPT.
8.2 Ak zhotoviteľ počas práce zistí závadu na LTP prípadne na kanalizačnej trase, ktorá vážne ovplyvňuje
prietok splaškov, je povinný ihneď ohlásiť závadu objednávateľovi. Ďalší postup prác riadi objednávateľ.
8.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi
tretích osôb.
8.4 Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prívod elektrickej energie 220 V a prívod vody .
8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

IX.
Zmluvné pokuty
9.1 Ak zhotoviteľ nezačne s čistením LPT v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
EUR za každý omeškaný deň.
9.2 Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky podľa čl. VI tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % EUR z ceny za dielo uvedenej v článku V. za každý deň omeškania.
9.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru do 60 dní môže zhotoviteľ odstúpiť od zmluvy.
9.4 Ak zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy viac ako 10 dní môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
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X.
Vyššia moc
10.1 Neplnenie tejto zmluvy môže ovplyvniť vyššia moc .Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú
prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. trvalé husté sneženie so
závejmi, víchrica, silné dlhotrvajúce mrazy, nezjazdnosť prístupovej cesty, dlhotrvajúci výpadok
elektrického prúdu, dlhotrvajúce dažde a záplavy.
10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1. mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa
bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a
času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

XI.
Ostatné ustanovenia
11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

XII.
Trvanie zmluvy
12.1 Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
12.2 Výpovedná lehota je 3 mesiace.
12.3 Zmluvné strany majú právo kedykoľvek túto zmluvu vypovedať, pričom výpoveď musí byť uskutočnená v
písomnej forme a doručená na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na
inú adresu zmluvnej strany, ktorú zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
V prípade, ak sa zásielka vráti ako nedoručená, bude sa za deň doručenia tejto zásielky považovať deň, v
ktorý bol zo strany pošty uskutočnený pokus o jej doručenie.
Výpovedná lehota začne plynúť dňom doručenia výpovede na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v
záhlaví tejto zmluvy a uplynie posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď
doručená, ak z výpovede nevyplýva neskorší čas.

XIII.
Záverečné ustanovenia
13.1 Zmluva je uzavretá okamihom, keď je k nej pripojený podpis poslednej zmluvnej strany.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, podpísaný oprávneným
zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
13.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak
budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.3 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Jedno pre zhotoviteľa a jedno pre objednávateľa.

V Trnave....... dňa ..1.10.2018.....

V Senci dňa 1.10.2018......

Objednávateľ:
Mgr. Ľudovít Vanek v.r.

Zhotoviteľ:
Štefan Vrábel v.r.
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