Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
ako Poskytovateľ

a

Mestský parkovací systém, s.r.o.
ako Objednávateľ

_________________________________________________________________________________
DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
_________________________________________________________________________________

2021

TÁTO ZMLUVA (ďalej len „Zmluva“) je uzatvorená nižšie uvedeného dňa medzi:
(1)

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, spoločnosť založená a existujúca podľa práva
Slovenskej republiky, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 607/B, DIČ: 2020298786, IČ DPH:
SK2020298786, bankové spojenie: VÚB, a.s., číslo účtu: 48009012/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0000
4800 9012, BIC (SWIFT): SUBASKBX, štatutárny orgán: Ing. Martin Rybanský, predseda predstavenstva a
Ing. Michal Halomi, člen predstavenstva – CIO, kontaktná osoba pre technické veci: Ing. Pavol Janoviak,
telefón: + 421 (0)2 5950 1128, e-mail: janoviak.pavol@dpb.sk, kontaktná osoba pre zmluvné veci:
JUDr. Zuzana Krajčovičová, telefón: +421 (0)2 5950 1595, e-mail: krajcovicova.zuzana@dpb.sk (ďalej len
„Poskytovateľ”) na jednej strane; a

(2)

Mestský parkovací systém, spol. s r.o., spoločnosť založená a existujúca podľa práva Slovenskej
republiky so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 35 738 880, DIČ: 2020270010, IČ
DPH: SK2020270010, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka
číslo: 16570/B, bankové spojenie: ČSOB, a.s. číslo účtu (IBAN): SK96 7500 0000 0040 0794 5101,
štatutárny zástupca: Mgr. Peter Bánovec, konateľ, kontaktná osoba pre technické a zmluvné veci: Mag.
Martina Vavreková, +421 904 992 841, e-mail: martina.vavrekova@mepasys.sk (ďalej len
„Objednávateľ”) na druhej strane.

Vzhľadom k tomu, že:
(A)

Objednávateľ má záujem o poskytnutie Služby (tak ako je tento pojem definovaný v článku 1 bod 1.1 písm.
(f) Zmluvy);

(B)

Poskytovateľ je oprávnený poskytovať Službu (tak ako je tento pojem definovaný v článku 1 bod 1.1 písm.
(f) Zmluvy); a

(C)

Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním Služby;

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:
1

DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ

1.1

Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami budú mať
nasledovný význam:
(a)

Miesto plnenia znamená priestory Poskytovateľa;

(b)

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov;

(c)

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov;

(d)

Odplata znamená odplata za poskytovanie Služby podľa článku 3 Zmluvy stanovená na základe
jednotkovej ceny podľa Prílohy 1 Zmluvy;

(e)

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom
pracovného voľna v Slovenskej republike;

(f)

Služba znamená zabezpečenie servisu, školení a prehliadok v súvislosti s prevádzkou odťahovej
služby, pričom rozsah a podmienky poskytovania Služieb sú bližšie špecifikované v Prílohe 1
Zmluvy; a

(g)

Zmluvná strana znamená Objednávateľ a/alebo Poskytovateľ.

1.2

Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1 bode 1.1 Zmluvy, ak je ďalej v Zmluve použitý
definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti
Zmluvy, kde je definovaný.

1.3

V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,
(a)

každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a
nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy;

(b)

každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho
dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;

(c)

prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení Zmluvy je možný
len s prihliadnutím na ich obsah. Nadpisy častí, článkov a príloh slúžia výlučne pre uľahčenie
orientácie a pri výklade Zmluvy sa nepoužijú;

(d)

každý odkaz na „článok“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný článok alebo prílohu Zmluvy;
a

(e)

výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve rovnaký
význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak.

2

PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom Zmluvy je záväzok:
(a)

Poskytovateľa poskytovať pre Objednávateľa Služby; a

(b)

Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi Odplatu za poskytované Služby;

a to za podmienok stanovených Zmluvou.
2.2

Služby budú poskytované na základe čiastkových objednávok a podľa potrieb Objednávateľa. Zmluvné
strany sa dohodli, že objednávky na nasledujúci mesiac bude Objednávateľ predkladať Poskytovateľovi
najneskôr vždy ku koncu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. Takto vystavené
objednávky budú podkladom pre fakturáciu podľa článku 3 Zmluvy. Objednávky budú písomné.
Doručením objednávky Poskytovateľovi sa objednávka považuje za potvrdenú Poskytovateľom.

3

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

3.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Služby v rozsahu podľa objednávky, v Mieste plnenia, v závislosti od
rozsahu Služieb, pričom konkrétna lehota plnenia bude stanovená v objednávke podľa článku 2 bod 2.2
Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

3.2

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Služby riadne a včas, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v Zmluve a v rozsahu podľa
prílohy Zmluvy

3.3

Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby prostredníctvom svojich zamestnancov a vlastnými
prostriedkami. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať Služby prostredníctvom tretej osoby len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom za poskytnutie týchto Služieb zodpovedá, ako
keby Služby poskytol sám.

3.4

Poskytovateľ je povinný počas celej doby poskytovania Služby plniť pokyny Objednávateľa, pričom
v prípade potreby je zároveň povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov.

3.5

Objednávateľ je povinný spolupracovať s Poskytovateľom v záujme zabezpečenia plynulého priebehu
poskytovania Služby, podľa ustanovení Zmluvy a poskytnúť Poskytovateľovi všetku opodstatnene
požadovanú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi všetky jemu dostupné
informácie a podklady, ktoré sú potrebné pre riadne poskytovanie Služieb.

3.6

Zmluvné strany sú povinné po riadnom poskytnutí Služby podpísať preberací protokol, obsahom ktorého
bude súpis vykonaných služieb. Služba sa bude považovať za riadne poskytnutú a odovzdanú
Objednávateľovi okamihom podpísania preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán
bez výhrad.

3.7

Zmluvná strana zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí druhej Zmluvnej strane porušením svojej povinnosti z
tohto záväzkového vzťahu, a je povinná ju nahradiť, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. V prípade vzniku škody a pri jej náhrade budú
Zmluvné strany postupovať podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

4

ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1

Odplata je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom
jej presná špecifikácia vychádza z Prílohy 1 Zmluvy. Takto určená Odplata je konečná, bez možnosti
doúčtovania ďalších nákladov. V Odplate sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím Služby.
K Odplate bude v čase fakturácie pripočítaná DPH podľa osobitných predpisov.

4.2

Právo Poskytovateľa na zaplatenie Odplaty vzniká riadnym poskytnutím Služby podľa článku 3 Zmluvy.

4.3

Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol podľa článku 3 bod 3.6 Zmluvy podpísaný zodpovednými
zástupcami Zmluvných strán.

4.4

Za poskytnutie Služieb Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru na zaplatenie Odplaty za skutočne
poskytnuté Služby, t. j. na základe preberacieho protokolu podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy a doručí ju
Objednávateľovi najneskôr do 10. (desiateho) dňa v mesiaci nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za
ktorý boli Služby poskytnuté.

4.5

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, evidenčné číslo Zmluvy, pod ktorou je Zmluva evidovaná
Objednávateľom a k faktúre bude pripojená príslušná objednávka a preberací protokol. V prípade, ak
faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru na dopracovanie, resp.
opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je
Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začína
plynúť okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.6

Faktúra je splatná do 30 (tridsiatich) dní po jej doručení. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu,
nedeľu alebo sviatok, splatnosť takejto sa posúva na najbližší nasledujúci Pracovný deň. Zaplatením faktúry
sa rozumie deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa.

4.7

Odplata sa považuje za zaplatenú dňom pripísania fakturovanej sumy vo výške Odplaty z účtu
Objednávateľa na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

4.8

V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením Odplaty, Poskytovateľ je oprávnený
od Objednávateľa požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej Odplaty za
každý deň omeškania.

5

RIADNE PLNENIE ZMLUVY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMÁCIE

5.1

Riadnym poskytnutím Služieb sa rozumie poskytovanie Služieb riadne a včas, s odbornou starostlivosťou,
ustanoveniami Zmluvy a v súlade s objednávkou.

5.2

Výsledok poskytnutej Služby má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite alebo je v rozpore s
požiadavkami Objednávateľa.

5.3

Zmluvné strany sa dohodli, že na vady poskytnutých Služieb sa budú primerane vzťahovať § 560 a nasl.
Obchodného zákonníka.

5.4

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade opodstatnenosti reklamácie Objednávateľa je Poskytovateľ povinný
bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie Objednávateľom,
odstrániť vadu poskytnutej Služby.

5.5

Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany Objednávateľa,
ak na nevhodnosť týchto pokynov Poskytovateľ Objednávateľa písomne upozornil a Objednávateľ na ich
dodržaní aj napriek tomu trval.

5.6

V prípade vzniku škody a pri jej náhrade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka.

6

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1

Poskytovateľ je povinný:

6.2

(a)

poskytovať Služby za podmienok uvedených v Zmluve a v objednávke;

(b)

poskytovať Služby prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť;

(c)

zabezpečovať dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavanie právnych
predpisov v oblasti požiarnej ochrany a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto
predpisov;

Objednávateľ je povinný:
(a)

poskytovať potrebnú súčinnosť Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Služieb pri plnení
predmetu Zmluvy;

(b)

včas zaplatiť Poskytovateľovi Odplatu.

7

VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

7.1

Poskytovateľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Poskytovateľom:

7.2

(a)

má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo
Zmluvy;

(b)

osoby konajúce za Poskytovateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať
Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené

(c)

je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na
poskytovanie Služby, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho
zrušeniu;

(d)

je spoločnosťou s licenciou na poskytovanie Služby; a

(e)

uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy Poskytovateľom nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo
zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, pričom v
tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom.

Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Poskytovateľa, že ku dňu uzatvorenia Zmluvy Objednávateľom:

(a)

má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo
Zmluvy;

(b)

osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať
Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a

(c)

je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na
prevzatie výsledkov poskytovania Služby, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by
mohlo viesť k jeho zrušeniu.

7.3

Objednávateľ berie na vedomie, že ak by Poskytovateľ mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť o tom,
že ktorékoľvek z vyhlásení Objednávateľa uvedené v tomto článku bod 7.2 Zmluvy je nepravdivé,
Poskytovateľ by Zmluvu neuzatvoril a porušenie povinnosti Objednávateľa spôsobené nepravdivosťou
niektorého z vyhlásení uvedených v tomto článku bod 7.2 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy, ktoré zakladá právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy.

8

KOMUNIKÁCIA

8.1

Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej
plnením, musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na
iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia.

8.2

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely
Zmluvy považovať za doručené:
(a)

v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo

(b)

v 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná
doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo

(c)

v deň potvrdeného doručenia e-mailu, ak bol tento e-mail doručený do 15.00 hod v ktorýkoľvek
Pracovný deň a v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni doručenia e-mailu, avšak
s výnimkou prípadov, v ktorých bude adresátovi e-mailu doručený príslušný e-mail v čase, kedy
bude mať tento adresát nastavenú automatickú odpoveď týkajúcu sa jeho neprítomnosti.

8.3

Zmeny identifikačných údajov uvedených v Zmluve, sú si Zmluvné strany povinné oznámiť do 5 (piatich)
Pracovných dní od realizácie týchto zmien.

9

TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

9.1

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

9.2

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva môže byť ukončená aj skôr ako je uvedené v tomto článku bod 9.1
Zmluvy, a to jednostranným okamžitým odstúpením od Zmluvy, jednostranným vypovedaním Zmluvy
alebo písomnou dohodou Zmluvných strán.

9.3

Odstúpiť od Zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody môžu Zmluvné strany pri podstatnom
porušení zmluvného záväzku a v ostatných prípadoch uvedených v Zmluve alebo v Obchodnom
zákonníku.

9.4

Za podstatné porušenie Zmluvy Poskytovateľ považuje okrem prípadov uvedených v Zmluve aj prípady,
ak:
(a)

Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi Odplatu včas, a ak Objednávateľ nejzdená nápravu ani po
výzve Poskytovateľa , v ktorej Poskytovateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave
a/alebo určené opatrenia k náprave;

9.5

(b)

sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa článku 7 bodu 7.2 Zmluvy ukáže ako nepravdivé;

(c)

ak Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na plnenie predmetu Zmluvy,
a ak Objednávateľ nezjedná nápravu ani po výzve Poskytovateľa, v ktorej Poskytovateľ poskytne
dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave.

Za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľ považuje okrem prípadov uvedených v Zmluve aj prípady,
ak:
(c)

sa niektoré z vyhlásení Poskytovateľa podľa článku 7 bodu 7.1 Zmluvy ukáže ako nepravdivé;

(d)

Poskytovateľ nedodrží termín plnenia podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy, a ak Poskytovateľ nezjedná
nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu
k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave.

9.6

Výzvy uvedené v tomto článku Zmluvy musia byť písomné a doručené na adresy pre doručovanie
písomností uvedené v záhlaví Zmluvy.

9.7

Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany o
odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

9.8

Odstúpením Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo
Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu
škody vzniknutej porušením Zmluvy ako aj všetkých ostatných nárokov Zmluvných strán, ktoré vzhľadom
na svoju podstatu zánikom Zmluvy nezanikajú.

9.9

Zmluvu môže ktorákoľvek Zmluvná strana vypovedať aj bez udania dôvodu zaslaním písomnej výpovede
druhej Zmluvnej strane na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy, pričom výpovedná lehota je 1
(jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej Zmluvnej strane.

9.10

Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

10

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka.

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy upravené Zmluvou ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú
právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.3

Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou,
vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej
republike.

10.4

Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Žiadna zo Zmluvných
strán nie je oprávnená previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.

10.5

Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne, a to na základe dohody Zmluvných strán
podpísanej Zmluvnými stranami.

10.6

V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto
neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vymáhateľnosť
ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu
uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným
ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa
Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.

10.7

Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ
dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živelnej
pohrome, vojne , občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému
prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia
zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a vyvinúť maximálne úsilie k
odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana
zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti.

10.8

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej
obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu
bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok
plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

10.9

Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu.
Objednávateľ dostane 2 (dva) jej rovnopisy a Poskytovateľ dostane 1 (jeden) jej rovnopis.
Prílohy Zmluvy:
Príloha 1 – Špecifikácia Služby a Cenník

PRÍLOHA 1
ŠPECIFIKÁCIA SLUŽBY A CENNÍK
Používanie umývacej linky
•
•
•

počas jarných a letných mesiacoch (priaznivé počasie) - 2x za mesiac (na 3 vozidlá, cca 6x za mesiac, na 8
mesiacov = 48x)
počas zimných (nepriaznivé počasie) – 4x za mesiac (na 3 vozidlá, cca 12x za mesiac, na 4 mesiace 48x)
SPOLU predpoklad 96 – 100 používaní za rok

Servis a pneuservis
•
•
•
•

Základný servis (výmena oleja a filtrov, vizuálna kontrola vozidla) cca 5 hod. – pri odstránení ďalších porúch
sa účtuje podľa skutočne odpracovaného času (max 10 x za rok). Cena za spotrebný materiál bude určená na
základe dohody.
Servis pred STK a EK (kontrola bŕzd, svetiel, podvozku, riadenia a pod.) cca 3 hod. (bez opravy), pri zistení
závady sa čas predlžuje podľa skutočne odpracovaných hodín a spotrebovaného materiálu (max 2 x za rok)
Pneuservis – vždy minimálne 1 hodina práce (max 2 x za rok). Cena za spotrebný materiál bude určená na
základe dohody.
Psychotesty, kurzy autoškoly a pravidelné preškoľovanie vodičov – karta vodiča

Druh služby
Výcvik vodičov
„B“
B/C
B/D
C/D
Traktor
C,D/E
Električka
Trolejbus

Cena € bez DPH
500
900
1500
620
420
430
900
760

20 % DPH
100
180
300
124
84
86
180
152

Cena spolu € s DPH
600
1080
1800
744
504
516
1080
912

Kondičné jazdy
Osobný automobil
Nákladný automobil
Trolejbus
Električka
Autobus

Cena € bez DPH/hod
20
30
20
20
30

20 % DPH
4
6
4
4
6

Cena spolu € s DPH
24
36
24
24
26

Preškolenie na nové
typy vozidiel
Električka
Trolejbus
Na pohon CNG

Cena € bez DPH/hod

20 % DPH

Cena spolu € s DPH

235
206
25

47
41
5

282
247
30

Školenie vodičov
MHD,CMV,refer.voz.
Opravné skúšky

Cena € bez DPH/os.
25
20

20 % DPH
5
4

Cena spolu € s DPH
30
24

Cena € bez DPH/os.
550
175

20 % DPH

Cena spolu € s DPH
660
210

Výcvik vodičov
Základný 140 hod
Pravidelný 35 hod

110
35

Druh služby
Psychologické vyšetrenie vodiča

Cena € bez DPH
54,17

20 % DPH
10,83

Cena spolu € s DPH
65

Psychologické vyšetrenie
inštruktora autoškoly, vodiča
s právom prednostnej jazdy,
vodiča ADR
Psychologické vyšetrenie
vodičov nariadené PZ
Odborné poradenstvo pre
vodičov
Opätovné vydanie dokladu o
psychickej spôsobilosti vodiča
Posudzovanie
psychomotorických schopností
člena posádky plavidla a vodcu
malého plavidla

66,67

13,33

80

83,33

16,67

100

191,67

38,33

230

5,83

1,17

7

16,67

3,33

20

Druh služby
Umývacia linka

Cena € bez DPH/hod
15

20 % DPH
[3]

Cena spolu € s DPH
[18]

Druh služby
Servis/Pneuservis

Cena € bez DPH/hod
29

20 % DPH
[5,8]

Cena spolu € s DPH
[34,8]

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

V Bratislave dňa 29.06.2021
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Meno:
Funkcia:

Ing. Martin Rybanský
predseda predstavenstva

Meno:
Funkcia:

Ing. Michal Halomi
člen predstavenstva – CIO

V Bratislave dňa 30.06.2021
Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

Meno:
Funkcia:

Mgr. Peter Bánovec
konateľ

