Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Prevádzka:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFT):
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava
mestská časť Staré Mesto
Technická 6, 821 04 Bratislava
Mgr. Peter Bánovec, konateľ
35 738 880
2020270010
SK2020270010
SK96 7500 0000 0040 0794 5101
CEKOSKBX
Ing. Ingrid Medvegyová
+421
spravcagarazi@mepasys.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 16570/B
(ďalej len „nájomca“)
1.2

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

DKFB, s. r. o.
Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava
Gejza Fü si - konateľ
35 707 313
2020228067
SK2020228067
2625431002/1100
Gejza Fü si
+421
dkfb@dkfb.sk

Čl. II
Predmet Zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je odplatné poskytovanie služieb definovaných v bode 0 za podmienok stanovených v tejto
zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vzťahy, ktoré sú
výsledkom zadávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 6.9.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu
č. 3 tejto zmluvy.
Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa Fyzickú ochranu objektu a majetku
vneseného do objektu: podzemná parkovacia garáž na Námestí Martina Benku v Bratislave, zabezpečenú súkromnou
bezpečnostnou službou prostredníctvom strážnej služby.
Poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti je v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z., Zákon o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).
Súkromná bezpečnosť prevádzkovaná ako súkromná bezpečnostná služba (ďalej len „bezpečnostná služba“). Druh
bezpečnostnej strážnej služby: strážna služba (ďalej len „strážna služba“).
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2.2

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom harmonograme strážnej služby:
ochranu majetku na verejne prístupnom mieste
ochrana osoby
prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo
poplachového systému, prevádzkovanie ich častí,
vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo
chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie
zabezpečovacieho systému alebo poplachového
systému“)
monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore
alebo na uzavretom mieste

2.3

denne, v čase od 20,00 hod. do 08,00 hod.
denne, v čase od 20,00 hod. do 08,00 hod.

denne, v čase od 20,00 hod. do 08,00 hod.

denne, v čase od 20,00 hod. do 08,00 hod.

Strážnu službu bude Dodávateľ vykonávať v priestoroch podzemnej parkovacej garáže, nachádzajúcej sa na Námestí
Martina Benku v Bratislave. Plocha podzemnej parkovacej garáže je celkom 4 852,20 m2. (ďalej len „priestory“).
Čl. III
Cena

3.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ za vykonané strážne služby uhradí Dodávateľovi cenu, ktorá bola stanovená
dohodou zmluvných strán, podľa návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (ktorý Dodávateľ predložil v rámci
svojej ponuky pri zadávaní zákazky) a ktorý tvorí Prílohu č. 2 zmluvy.

3.2

Dodávateľovi vznikne právo fakturovať cenu za vykonané činnosti mesačne po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom
bola činnosť vykonaná, na základe súpisu vykonaných strážnych služieb, potvrdeného Objednávateľom do 5 dní od
predloženia súpisu.

3.3

Cena obsahuje všetky náklady spojené s riadnym plnením predmetu zákazky.
Čl. IV
Osobitné požiadavky na plnenie

4.1

Dodávateľ je povinný pri poskytovaní strážnej služby dodržiavať všetky úkony podľa článku II. bod 2.2..

4.2

Objednávateľ je oprávnený počas poskytovania strážnej služby vykonávať kontrolu dodržiavania povinnosti uvedenej
v bode 4.1.

4.3

V prípade ak Dodávateľ poruší povinnosť uvedenej v bode 4.1 a Objednávateľ zistí pri výkone kontroly podľa bodu 4.2
porušenie tejto povinnosti, uloží Objednávateľ Dodávateľovi pokutu vo výške 200,00 eur, a to aj opakovane.

4.4

Ak Objednávateľ zistí porušenie povinnosti Dodávateľa uvedenej v bode 4.1 v dvoch po sebe uskutočnených kontrolách,
bude sa toto porušenie považovať za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy.

4.5

Dodávateľ je povinný vykonávať činnosť a poskytovať službu na základe predložených platných licencií a certifikátov
potrebných na výkon a prevádzkovanie strážnej služby v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti, udelených Krajským
riaditeľstvom Policajného zboru na základe splnenia zákonných podmienok.

4.6

Dodávateľ je povinný mať uzatvorené platné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené podnikateľskou činnosťou, so
zabezpečeným krytím prípadných rizík, vyplývajúcich z poskytovania služieb do výšky krytia minimálne: 500 000,00 EUR.

4.7

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí budú vykonávať strážnu službu, boli firemne označení a ich
správanie bolo na požadovanej úrovni.

4.8

V prípade, ak Objednávateľ zistí nedostatky vykonanej služby, má právo na jej reklamáciu a bezplatné odstránenie
nedostatkov.

4.9

Dodávateľ je povinný zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov (reklamáciu) ihneď, najneskôr do 24 hodín od ich
reklamácie Objednávateľom a Objednávateľa o ich odstránení informovať.

4.10

Opakované nedodržanie kvality alebo služieb, na ktoré bol Dodávateľ písomne najmenej dvakrát po sebe upozornený je
podstatným porušením zmluvy a pre Objednávateľa dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
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4.11

Dodávateľ pri výkone činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo
všeobecne platných právnych predpisov o BOZP, ochrany a prevádzky budov, ochrany majetku, protipožiarnej a civilnej
ochrany.

4.12

Dodávateľ sa zaväzuje k hospodárnemu nakladaniu s vodou, elektrickou energiou a ostatnými médiami, ktoré
Objednávateľ dá k dispozícii Dodávateľovi pre výkon služby.

4.13

Dodávateľ bude viesť denník o činnosti priebehu služby, tento denník bude prístupný pracovníkom oprávneným na
kontrolu činnosti strážnej služby, ktorí ho následne potvrdia a odsúhlasia činnosť Dodávateľa.
Čl. V
Záverečné ustanovenia

5.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných vo Všeobecných obchodných
podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.2

Zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov. Ustanovenia čl. XVII Všeobecných zmluvných podmienok ohľadne
ukončenia zmluvy tým nie sú dotknuté.

5.3

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy.

5.5

Prílohami zmluvy sú:
-

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (z ponuky dodávateľa)
Príloha č. 3 – Všeobecné zmluvné podmienky

V Bratislave, 1.9.2021

V Bratislave, 1.9.2021

Za Objednávateľa

Za Dodávateľa

.......................................................
Mgr. Peter Bánovec, v.r.
konateľ

.........................................................
Gejza Fü si, v.r.
konateľ
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