Naša značka: 0089 /2016

Zmluva o poskytovaní služieb

Objednávateľ:
sídlo:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
E. M. Šoltésovej 1
969 01 Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ podniku
PRIMA banka Slovensko
SK06 5600 0000 0014 1547 5002
00 185 213
SK 2021107220

v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
/ďalej len „objednávateľ“/
a
Poskytovateľ:
sídlo:

Heiler Peter, ml.
Štiavnické Bane 409
969 81 Štiavnické Bane
Peter Heiler
44100574
nie je platca DPH

v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
/ďalej len „poskytovateľ“/

I.
Predmet zmluvy a miesto poskytovanej služby
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb v okrese Banská Štiavnica pre objednávateľa,
podľa jeho aktuálnej potreby v zmysle živnostenského oprávnenia poskytovateľa a to:
 vedenie cudzieho motorového vozidla pri výkone zimnej údržby MK a zvozoch
odpadu – podľa pokynov objednávateľa,
 opravy mechanizmov dopravno – mechanizačného strediska bez zásahu do motorickej
časti vozidla – podľa pokynov objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ preberá hmotnú zodpovednosť za zverené
mechanizmy počas času výkonu práce s nimi (poškodenie neodbornou manipuláciou, stratu,
odcudzenie, ...).
Poskytovateľ preberá hmotnú zodpovednosť za pridelené PHM a príslušnú výbavu
mechanizmov. Poskytovateľ preberá zodpovednosť za ďalšie škody, keď sa preukáže, že boli
spôsobené jeho zavinením.

II.
Cena za poskytovanú službu, platobné podmienky
1./ Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej sadzbe 4,50 € netto, ktorú bude poskytovateľ
fakturovať objednávateľovi 1x mesačne a to vždy po ukončení kalendárneho mesiaca.
2./ Poskytovateľ sa zaväzuje cenu dodržať a fakturovať len skutočne odpracované hodiny.
3./ Zmluvné strany sa dohodli, že evidenciu odpracovaných hodín vedie vedúca dopravno
- mechanizačného strediska p. Oľga Blahová, ktorá zároveň bude kontrolovať kvalitu
odvedených prác.
4./ Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) vykonávať prácu svedomite, riadne a v požadovanej kvalite podľa svojich síl,
znalostí a schopností a dodržiavať podmienky dojednané v tejto zmluve,
b) vykonávať prácu osobne,
c) dodržiavať právne a iné predpisy vzťahujúce sa na ním vykonanú prácu, najmä na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na zaistenie protipožiarnej
ochrany a životného prostredia.
5./ Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej úhrade faktúr za predmet zmluvy
v požadovanom termíne uvedom na vystavenej faktúre poskytovateľa
III.
Doba trvania zmluvy
1./ Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy na dobu určitú a to od 01.02.2016 do
31.12.2016.
2./ Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana pri závažnom porušení
zmluvných podmienok s výpovednou lehotou 1 mesiac odo dňa doručenia druhej
strane. Vypovedanie zmluvy musí byť vykonané písomnou formou.
IV.
Záverečné ustanovenia
1/ Táto zmluva po poskytovaní služieb nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej
stránke povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe informácií v znení neskorších predpisov.
2/ Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými právnymi normami platnými v Slovenskej republike.
3/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom originály obdrží
každá zmluvná strana.
4/ Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich
slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.
V Banskej Štiavnici, dňa 01.02.2016

V Štiavnických Baniach, dňa 01.02.2016

...................................................
Technické služby, v. r.
mestský podnik Banská Štiavnica

...................................................
Heiler Peter v. r.

