Zmluva na poskytnutie služby
č. 41 - 2019
Výlep plagátov na výlepových plochách BKIS
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a na základe výsledku prieskumu trhu
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na rokovanie:
Č. tel.:
IČO:
Bankové spojenie:
(ďalej len „objednávateľ“)

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1, 815 15 Bratislava
Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ
Mgr. Patrik Taliga, námestník pre Úsek marketingu,
obchodu a komunikácie
02/ 59 103 120
30 794 544
SK05 0900 0000 0050 2800 1024, BIC: GIBASKBX

1.2 Poskytovateľ:
Obchodné meno:
ENPRO Consult, s.r.o.
Sídlo:
Martinengova 4, 811 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Martin Huska, konateľ
Č. tel.:
0908/313131
IČO:
44 045 280
DIČ:
SK 2022 595 993
Bankové spojenie:
SK18 1100 0000 0026 2418 4636, BIC: TATRSKBX
Spoločnosť je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51457/B
(ďalej len „poskytovateľ“)
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1

Predmetom zmluvy je vylep plagátov a citylightov a komplexná technická údržba
výlepových plôch podľa špecifikácie, ktoré sú uvedené v prílohe tejto zmluvy
a kalkulácie ceny, ktoré sú výsledkom vykonaného prieskumu trhu zákazky s nízkou
hodnotou.
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Jeden výlep pozostáva z výlepu 200 plagátov za týžden a maximálne 10 citylightov za
mesiac na miestach plnenia podľa bodu 4.1 Článku IV.
Predpokladaný celkový objem predmetu zmluvy je výlep 200 ks plagátov na miestach
plnenia podľa hore uvedeného článku jedenkrát za týždeň, počas 52 týždňov odo dňa
účinnosti tejto zmluvy a výlep maximálne 10 citylightov na miestach plnenia podľa
predmetného článku, jedenkrát za mesiac, počas 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha 1: Špecifikácia výlepových plôch.
2.2

Predmetom zmluvy podľa článku 2.1 je aj:
▪ Likvidáciu predchádzajúcich plagátov na výlepových plochách,
▪ Opravy chybných a poškodených výlepov,
▪ Fotodokumentácia poskytnutého plnenia na všetkých výlepových plochách,
▪ Prevzatie plágátov na dohodnutpm mieste BKIS a zabezpečenie spotrebného
materiálu na vylep,
▪ Komplexná technická údržba podľa požiadaviek BKIS (oprava zničenej
plochy, farbenie, upevnenie a pod.),
▪ Všetky ostatné náklady poskytovateľa spojené s výlepom vrátane dopravných
nákladov.

2.3

Objednávateľ je povinný odovzdať proti preberaciemu protokolu poskytovateľovi včas
podklady na vylep – t.j. plagáty a citylighty, a to osobne na adrese Gorkého 17, 811 01
Bratislava , v priestoroch Mestského Divadla P. O. Hviezdoslava.

2.4

Poskytovateľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať na základe objednávok objednávateľa
za podmienok tejto zmluvy, v požadovanej kvalite, v termíne a v požadovanom
rozsahu.

2.5

Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri poskytovaní predmetu zmluvy a zaplatiť
dohodnutú cenu v súlade s článkom V. tejto zmluvy.
Článok III.
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

3.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 12 mesiacov od jej účinnosti, t. j. od jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, www.bkis.sk .
Článok IV.
MIESTO, TERMÍN A SPOSOB PLNENIA

4.1

Miesto plnenia:
Výlep plagátov na plochách v historickom centre a v širšom centre Bratislavy,
konkrétne miesta sú špecifikované v prílohe č. 1. Výlep citylightov na rotundy v rámci
mesta Bratislava, pričom konkrétne miesto plnenia zadefinuje objednávateľ.

4.2

Termín a spôsob plnenia:
Maximálne do troch (3) pracovných dní od prebratia plagátov a citylightov
poskytovateľom v zmysle bodu 2.3.
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4.3

Plnenie zmluvy bude realizované jedenkrát za týždeň výlepom 200 ks plagátov
a jedenkrát za mesiac výlepom maximálne 10 ks citylightov na miestach plnenia podľa
bodu 4.1 tohto článku, na základe objednávky s určením miesta plnenia, rozsahu
a konkrétneho podujatia s následnou výzvou poskytovateľa k prebratiu plagátov na
adrese uvedenej v článku II. v bode 2.3 tejto zmluvy.

4.4

Objednávateľ zasiela písomné objednávky na adresu poskytovateľa alebo elektronicky
na e-mailovú adresu poskytovateľa.

4.5

V časovej tiesni môže objednávateľ zadať objednávku a vyzvať na prebratie plagátov
poskytovateľa aj telefonicky s tým, že následne e-mailom potvrdí telefonickú
objednávku.

4.6

Dopravu na miesto poskytnutia služby určené objednávateľom v objednávke si
zabezpečuje poskytovateľ na vlastné náklady.
Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Cena predmetu zmluvy podľa článku II. v súlade s Prílohou č. 1 je stanovená podľa
výsledku vyhodnoteného prieskumu trhu zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v platnom znení ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny iba pri
zmene percentuálnej výšky DPH.

5.2.

Jednotková cena za výlep plagátov a komplexnú údržbu je 182,00 € bez DPH (slovom
jednostoosemdesiat dva eur) bez DPH/ týždenne dohodnutá počas účinnosti zmluvy.
Maximálny počet 52 týždňov nemusí byť vyčerpaný.
Maximálna zmluvná cena za celý predmet zákazky je 9 464,00 € bez DPH.

5.3

Zmluvné strany sú oprávnené vzájomne sa dohodnúť, že v niektorých týždňoch
a mesiacoch sa výlep plagátov a citylightov podľa bodu 2.1 neuskutoční, pričom za
toto obdobie nie je poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru na odplatu v zmysle
bodu 5.2.

5.4

Cenu predmetu zmluvy za čiastkové plnenie bude objednávateľ uhrádzať
poskytovateľovi bezhotovostným platobným stykom bez zálohovej platby, po
mesačnom poskytnutí čiastkového predmetu zmluvy na základe predložených faktúr
s lehotou splatnosti 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. Faktúry musia
obsahovať náležitosti podľa § 71 ods.2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti,
objednávateľ má právo vrátiť ju poskytovateľovi na jej doplnenie a prepracovanie.
V takomto prípade nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť prevzatím
novej faktúry.

5.

Poskytovateľ je povinný vystaviť objednávateľovi faktúru s presnou špecifikáciou
poskytnutého čiastkového plnenia predmetu zmluvy a to len za skutočne vykonané
práce.
Článok VI.
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POVINNOSTI A PRÁVA ZMLUVNÝCH STRÁN
6.1

Objednávateľ je povinný:
6.1.1 Dodať poskytovateľovi plagáty a citylighty v požadovanom množstve, rozsahu
a kvalite v súlade s objednávkou v mieste sídla objednávateľa a poskytnúť
súčinnosť pri plnení tejto zmluvy a uhradiť dohodnutú cenu.
6.1.2 Individuálne a neodkladne riešiť s poskytovateľom opravu chybného výlepu
resp. v prípade potreby komplexnú technickú údržbu (oprava zničenej plochy,
farbenie upevnenie a pod.) na základe výzvy povereného zamestnanca
objednávateľa.

6.2

Poskytovateľ je povinný:
6.2.1 Na základe výzvy na prebratie plagátov a citylightov tieto bezodkladne prevziať
a zabezpečiť ich riadny výlep na miestach dohodnutých v objednávke v lehote
plnenia podľa Článku IV. bod 4.2 zmluvy;
Vykonať predmet zmluvy riadne v súlade s technickými požiadavkami
objednávateľa v zmysle špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 a s platnými
technickými normami;
6.2.2 Individuálne riešiť s objednávateľom opravu chybného výlepu.
6.2.3 Zabezpečiť a vykonať likvidáciu predchádzajúcich plagátov a citylightov.
6.2.4 Preukázať plnenie každej objednávky dodaním elektronického záznamu
(fotografií) na CD- nosiči, a to najneskôrso zaslaním faktúry za plnenia..
Článok VII.

SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY
7.1

V prípade, ak sa poskytovateľ dostane do omeškania s plnením podľa tejto zmluvy
(najmä ak nevykoná včas výlep plagátov a citylightov – bod 4.2.), objednávateľ má
právo fakturovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny oneskoreného plnenia za
každý deň omeškania. Poskytovateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu podľa
predchádzajúceho bodu.

7.2

Ak poskytovateľ neodstráni vady výlepu v písomne dohodnutej lehote, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR za každý deň z omeškania.

7.3

Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením
zmluvných povinností.
Článok VIII.

VYPOVEDANIE ZMLUVY
8.1

Objednávateľ môže zmluvu písomne vypovedať pred ukončením jej platnosti, ak
predmet zmluvy nebude poskytnutý v dohodnutom rozsahu, kvalite a cene, napriek
tomu, že objednávateľ poskytovateľa na takéto porušenie povinnosti písomne
upozornil a uplynula lehota na nápravu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní.

8.2

Poskytovateľ môže zmluvu vypovedať, ak objednávateľ je v omeškaní s plnením
svojich peňažných záväzkov viac ako 30 kalendárnych dní.

Strana 4 z 6

8.3

Platnosť zmluvy môže skončiť výpoveďou zmluvných strán v jednomesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Článok IX.
ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA

9.1

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť písomne po dohode zmluvných
strán očíslovanými dodatkami, podpísanými zodpovednými zástupcami zmluvných
strán. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy musia byť v súlade s ustanovením zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

9.2.

Prípadné spory, vyplývajúce z realizácie obsahu tejto zmluvy, ktoré sa zmluvným
stranám napriek obojstrannej snahe nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou,
je oprávnený riešiť príslušný súd Slovenskej republiky.

9.3

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle BKIS (zák. NR SR č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.).

9.4.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každá
zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

9.5

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili a na znak súhlasu
s celým jej obsahom ju podpisujú.

Za dodávateľa:

Za odberateľa :

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

......................................................
Ing. Martin Huska
konateľ ENPRO Consult, s.r.o.

......................................................
Ing. Vladimír Grežo
riaditeľ BKIS

Prílohy: Príloha č. 1 Špecifikácia výlepových plôch

Strana 5 z 6

Príloha č. 1.: Špecifikácia výlepových plôch

Miesto

Počet Plôch

Račianska (OD)

10

Račianska (OD)

10

Račianska (OD)

10

Osvetová (polícia)

5

Lackova (potraviny)

5

Limbova (MHD)

10

Znievska

10

Znievska

10

Holíčska

10

Holíčska

10

Šintavská

10

Limbova (oproti nemocnici)

12

Mlynarovičova (pošta)

20

TESCO (OD Špitálska)

20

Nábr. L. Svobodu (areál)

16

Šafárikovo nám. (parčík)

16

TESCO Dunajská

16

Zaradenie
Rača
Rača
Rača
Ružinov
Karlova Ves
Nové mesto-Kramáre
Petržalka
Petržalka
Petržalka
Petržalka
Petržalka
Nové mesto-Kramáre
Petržalka
Staré mesto-centrum
Staré mesto-centrum
Staré mesto-centrum
Staré mesto-centrum
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