OBEC UHORSKÁ VES
Obecný úrad v Uhorskej Vsi
Uhorská Ves 53, 032 03
ZMLUVA NA VÝKON ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
V OBCI UHORSKÁ VES č.40/2018

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Uhorská Ves, Stará 53, 032 03
Zastúpená : Vladimír Multáň – starosta
IČO : 00315818, DIČ. 202581684
Bankové spojenie : VÚB Liptovský Mikuláš
Číslo účtu : 25128342/0200
Telefón : 044/5236120, 0918840206
Dodávateľ: ZEROX s.r.o., Do Políka 255, Liptovský Ján 032 03
Zastúpená: Roman Pavelica
IČO : 47929782, DIČ. : SK 2024163636
Bankové spojenie : Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu : 5063860553/900
Telefón : 0905 454 050
II.
Predmet zmluvy

-

Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Uhorská Ves v čase a v rozsahu podľa odberateľa na
zabezpečenie zjazdnosti a prejazdnosti miestnych komunikácií podľa názvov ulíc:
Nábrežná, Nová , Dolná(vrátane miestnej časti Kopanice, popri futbalovom ihrisku), Stará, Zelená vieska
III.
Technické podmienky

1. Vykonať školenie vlastných pracovníkov, ktorí budú zaradení na zimnú údržbu ciest v plnom rozsahu činnosti
podľa tejto zmluvy.
2. Zimnú údržbu miestnych komunikácií vykoná dodávateľ podľa pokynov starostu obce, alebo ním poverenou
osobou.
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3. Najneskôr do 1 hodiny od vyslovenia požiadavky, je dodávateľ povinný začať so zimnou údržbou / odhŕňanie
snehu/. Táto práca bude vykonávaná podľa potreby obce, čiže aj v dňoch pracovného pokoja a v nočných
hodinách, podľa bodu č.2 tejto zmluvy.
4. V prípade poškodenia cudzieho majetku, je dodávateľ plne zodpovedný za túto škodu.
IV.
Tarifné podmienky
Zmluvné strany dohodli nasledovné ceny : bez DPH :

-

Výkon ZÚ miestnych komunikácií s použitím kolesových traktorov s radlicou –
Cena dohodou - 25 € /hod výkonu
Iný druh činnosti:
samostatný nakladač UNC, cena dohodou 25 € /hod výkonu
V.
Fakturácia a platobné podmienky
Dodávateľ bude výkony riadne evidovať v prvotných účtovných dokladoch, v ktorých musí byť zvýraznené:
celkový čas trvania výkonu, celkový počet km pri odhŕňaní snehu , alebo jeho odstraňovanie.
Údaje v dokladoch musia byť overené a podpísané zodpovedným pracovníkom OcÚ po ukončení výkonu.
Prvotné účtovné doklady podľa predchádzajúceho odstavca sú podmienkou a súčasťou faktúry dodávateľa.
Splatnosť faktúr si zmluvné strany dohodli v lehote 30 dní odo dňa jej prevzatia objednávateľom.
Pri nesplnení zmluvných podmienok pod bodom 3, za omeškanú hodinu po vyzvaní na začatie prác, penále vo
výške 10 €,
VI.
Zodpovednosť osôb

Osoby zodpovedné za realizáciu zmluvy na strane odberateľa:
1. Vladimír Multáň, starosta obce, 044/5263120, 0918 840206, Stará 124
2. Soňa Slosiarová, zástupca starostu, 0918 862 197 Nová 104
Osoby zodpovedné za realizáciu zmluvy na strane dodávateľa:
1. Roman Pavelica, 0905 454 050
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VII.
Doba platnosti zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 15.11.2018 do 30.4.2019.
2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že tieto dohodnuté zmluvné podmienky budú platiť v nezmenenom
rozsahu počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. 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 2 vyhotoveniach, pričom 1 obdrží objednávateľ a 1 obdrží dodávateľ.
5. Zmluva nadobúda platnosť deň po jej zverejnení.
Svoje súhlasné stanovisko vyjadrujú vlastnoručnými podpismi.
V UHORSKEJ VSI dňa 14.11.2018
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