ZMLUVA

O DIELO

na odbornú technickú pom oc počas skúšobnej prevádzky
čistiarne odpadových vôd Doiná Seč

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb v znení neskorších predpisov§ 536 a následné.
Čísio u zhotoviteľa

:

0 4 / 1 5 / ALB

L ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ
Zastúpený
IČO
DiČ
Bankové spojenie
ÍBAN
Z h o t o v i te ľ

Zapísaný
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
SWIFT
ÍBAN

Obec Doiná Seč
935 31 Doiná Seč
Eugen Čomák
starosta obce
00306894
2021296717
Príma banka Slovensko a. s.
SK83 5600 0000 0071 1006 6002
AquaLaB s. r. o.
Na piesku 6
821 05 Bratislava
Okresný súd Bratislava 1,
vložka č. 101847/B
Ing. Peter Kinder
konateľ
48 004 243
Tatra banka a. s.
TATRSKBX
SK21 1100 0000 002948462954

Uzavretím tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje k vykonaniu prác v zmysle č i II.
zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prebrať a zaplatiť za podmienok
ďalej uvedených.

U. PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmet prác:
Odborná technická pomoc pri zabezpečovaní skúšobnej prevádzky ČOV
Dolná Seč v období rokov 2015 -2 0 1 8 v rozsahu:
Položka

Rozsah

Priebežná kontrola stavu technologického procesu t.j. meranie
koncentrácie kyslíka, teploty, sedimentácie, množstva vyčistenej
vody, meranie spotreby elektrickej energie

24 x

Priebežná úprava automatického režimu t.j. nastavenie cyklovania
dúchadiel, miešadiel a čerpadiel, úprava hladín podľa aktuálnych
potrieb procesu

24 x

Odborné usmernenie pracovníkov obsluhy

24 x

Odber a analýza vzoriek vzoriek na odtoku z ČOV

24 x

Odber a analýza vzoriek prítoku na ČOV

24 x

Odber a analýza vzoriek aktivačných zmesí

24 x

Odberá analýza vzorky zahusteného prebytočného kalu

4 x

Protokoly z kontroly ČOV

24 x

Priebežné (ročné) hodnotenie prevádzky za rok 2015, 2016, 2017

3 x

Záverečné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky

2x

2.2 Počty vyhotovení:
Položka

Počet

Protokoly z kontroly ČOV

2x

Vyhodnotenie prevádzky

2x

l!L ČAS PLNENIA
3.1

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia:

Položka

Termín

Zahájenie prác

01/2015

Ukončenie prác

12/2018

,

ÍV. CENA PRÁC PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1

Cena prác je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách
č. 18/96 Z.z. a vyhlášky č. 87/96 Z.z. a je :
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Položka, rozsah (jednotková cena)

Cena (€)

Odb. tech. pomoc + usmernenie obsluhy 48 hod (é 15,00 €/hod)
Doprava 24 x 270 km (á 0,40 €/km)

720,00
2592,00

Protokoly z kontroly ČOV 24 x (á 30,00 €)

720,00

Prevádzkové merania (rozp. kyslík, teplota, pH, usaditeľné látky)
24 x (á 11,00 €)

264,00

Odber kvalifikovaných bodových vzoriek KB2 24 x (á 15,00 €)

360,00

Odber bodových vzoriek 52 x (á 8,00 €)

416,00

Analýza vzoriek odpadových vôd 24 x (á 90,00 €)

2160,00

Analýza vzorky zahusteného kalu 4 x (é 150,00 €)

600,00

Priebežné (ročné) hodnotenie prevádzky 3 x (á 100,00 €)

300,00

Záverečné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky 1 x (á 200,00 €)

200,00

Celkom (bez DPH)

8332,00

Mimoriadny výjazd servisného technika alebo
servis) 1 hod. 15,00 €, 0,40 € /km .

technológa (mimo dohodnutý

4.2. V čase uzatvorenia zmluvy zhotoviteľ nie je platcom DPH.
4.3. Zhotoviteľ vystaví vždy po vykonaní prác objednávateľovi faktúru so
splatnosťou 14 dní, ktorú zašle spolu s protokolmi z kontroly alebo hodnotením
prevádzky.
4.4. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou prác v termíne stanovenom na
faktúrach, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu od objednávateľa vo
výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
4.5. V prípade neplnenia termínov stanovených v zmluve, bez objektívneho dôvodu
je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške
0,05 % za každý deň omeškania.
4.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na
strane objednávateľa bude zhotoviteľ faktúrovať práce podľa skutočne
vykonaného rozsahu predmetu zmluvy.

;

V ZMENA ZÁVÄZKU
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, že by došlo
k zmene východiskových podkladov pre uzavretie zmluvy čo by vyvolalo zmenu
termínu plnenia a ceny prác.
5.2. Zmeny, ktoré dohodnú zmluvné strany po podpísaní zmluvy budú uplatnené
písomnými dodatkami, platnými po potvrdení obidvoma stranami.
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VI. VIAZANOSŤ ZMLUVY
6.1. Zhotoviteľ je viazaný
objednávateľovi.

týmto

návrhom

zmluvy

od

doby

doručenia

6.2. Zmluva je uzavretá súhlasom obidvoch strán s celým obsahom.
6.3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými
štatutárnymi zástupcami strán.
6.4. Pre prípad odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa je dohodnutá
písomná forma s následným vysporiadaním nárokov zhotoviteľa.
6.5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých jeden obdrží
objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží firma AquaLaB s. r. o.
6.6. V ostatnom pre zmluvné strany platia ustanovenia OZ č. 513/91 Zb. v znení
neskorších zákonov.

V Bratislave, dňa

fU M r

V Dolnej Seči, dňa

Zhotoviteľ

&

/•W r ~

Objednávateľ

AquaLaB, ^
Napesku 6, 02'. o5 Sralsteŕ/a
- 1-

/

-)

Eugen ČORNÁK
starosta obce

Ing. Peter KINDER
konateľ
/

í
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