ZMLUVA O DIELO
Na výkon prác pri zabezpečovaní údržby ciest v časti obce Dolná Tižina - Frankovia v zimnom období
pre bežné zimné podmienky / zmluvná mechanizácia I. poradia/
I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Belské Služby, s.r.o.

Sídlo:

Oslobodenia 183, 013 05 Belá

Zastúpená:

P. Róbert Boháč

IČO:

36731269

DIČ:

2022317990

IČDPH:

SK2022317990

Banka:

ČSOB, a.s.

Účet.

4017795725/7500

a
Nájomca:

Obec Dolná Tižina

Sídlo:

Hlavná 333, 01304 Dolná Tižina

Zastúpená:

Mgr. Anton Ďurana - starosta obce

IČO:

00 321 249

DIČ:

2020571862

II.

Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť zimnú údržbu miestnej komunikácie v časti obce Dolná Tižina
- Frankovia.
Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje v čase od 1.12.2014 do 31.03.2015 koordinovať pohyb
dopravných prostriedkov a mechanizmov určených pre zimnú údržbu často obce Dolná Tižina Frankovia tak, aby tieto boli schopné nasadenia na výkon do 4 hodín po vyhlásení bežných zimných
podmienok.
Pred začatím výkonu ZUC vykonať školenie vlastných pracovníkov určených pre vykonávanie zimnej
údržby ciest o bezpečnosti a organizačných opatreniach pre zabezpečenie údržby ciest v zimnom
období vydaných M DPT SR č.j.2231/241/95 zo dňa 11.09.1995 v znení neskorších prepisov.
Pristaviť zimnej prevádzky schopné vozidlo a mechanizmus s osádkou v nepretržitej prevádzke
nepretržite od 1.12.2014 do 31.03.2015 a vykonávať s nimi práce podľa pokynov zmocneného
pracovníka p. Petra Chabadu aj v dňoch pracovného pokoja. Mechanizmus na zimnú údržbu bude
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. dispozícií v mimopracovnej dobe v čase pohotovosti. V prípade zvýšeného výskyty snehových
zrážok budú najskôr spojazdnené cesty v obci Belá a až po tom v časti obce Dolná Tižina -Frankovia.
1. Sledovať pristavenie vozidiel a mechanizmov s osádkami.
2. Za zhotoviteľa bude určený zodpovedný pracovník
Meno a priezvisko:
Peter Chabada
Funkcia:
mechanizátor
Tel. č.
0948 331 005
Adresa pracoviska:
Oslobodenia 183, 013 05 Belá
Ktorý bude preberať pokyny /objednávateľa v prípade:
A, v čase predpokladu vyhlásenia bežných zimných podmienok
B, v čase vyhlásenia bežných zimných podmienok až do uvedenia všetkých v zmluve
uvedených vozidiel a mechanizmov do výkonu prác pri ZÚC.
Tento zodpovedný pracovník bude zodpovedať za riadne pristavovanie vozidiel a mechanizmov
vrátane posádok pre ZÚC podľa uzatvorenej zmluvy v čase trvania bežných podmienok. Zhotovíte!' sa
zaväzuje pristaviť vozidlá a mechanizmy uvedené v zmluve a zahájiť činnosti uvedené v čl. II tejto
zmluvy do 4 hod. po vyhlásení bežných zimných podmienok na základe výzvy obdržanej od
objednávateľa. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje realizovať opatrenia na pohotovosť mechanizmov
a osádku pri zhoršení počasia a predpoklade vyhlásenia bežných zimných podmienok.
i!!.

Čas plnenia

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.12.2014 do 31.03.2015.
IV.

Fakturácia

Vykonávané práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy zhotoviteľ bude fakturovať podľa paušálne
dohodnutej sumy za vykonávanie údržby v časti obce Frankovia, ktorá činí čiastku 150 € bez DPH za
jeden celý kalendárny mesiac vykonávania údržby. Prípadné zvýšenie príplatku za PHM bude
prehodnocované po ukončení mesiaca na základe poveternostných podmienok a výšky spádu snehu
a zdražovania cien PHM. Fakturácia bude vykonávaná pravidelne mesačne do 14 dní po skončení
mesiaca a so 14 dennou splatnosťou faktúr.
V.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva je uzatvorená podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.,
Zákona č. 526/90 Zb. a ďalších platných predpisov. Zmeny zmluvných záväzkov a podmienok
dohodnutých v tejto zmluve sa budú uskutočňovať formou dodatku k zmluve.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po podpise štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán, 1 exemplár zmluvy je pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.
V Belej dňa 01.12.2014

HOT-

objednávateľ)

m W^T'ín^

Oslobodenia 18?, 013 05
IČO: 36' • 31 269
DIČ: 2022317930

poskytovateľ

