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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ

SLUŽIEB

uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.
v zneni neskorších predpisov

Názov:
Adresa sídla:
Právna forma:
IČO:
DRČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
akciová spoločnosť
36672 271
2022239043
SK2022239043
Okresný súd Žilina, Oddiel:Sa, vložka č. 10545/L
Dexia banka Slovensko, a.s.
8331342001/5600
+421 (O) 44 433 16 21-22
+421 (O) 44 432 24 72

za ktorú konajú:
(ďalej len "Objednávatei"')
a

Názov:

Adresa sídla:
Právna forma:
IČO:
DRČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Telefón:
Fax:
E-mail:

.Jnžinierské združenie AMB ERG & AP lNVESTlNG"
zastúpené spoločnosťou
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického I/B, 811 05 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
35860073
2020289953
SK2020289953
Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 29057
+421 (0)2 59308261
+421 (0)2 59308260
info@amberg.sk

za ktorú konajú:

Ing. Martin Bakoš, PhD.
(ďalej len "Dodávatel' ")

Preambula:
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vyhodnotenie úspešného uchádzača (Dodávatel'a) vo verejnej
súťaži nadlimitnej zákazky na poskytovanie služieb v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:
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1 O fi
Osobitné podmienky Zmluvy o poskytnuti slulieb

Čláaok l. - Predmet
1.1
1.1

1.3

1.4

Predmetom Zmluvy je Poskytnutie služieb stavebného dozoru v zmysle zmluvných podmienok
FIDIC pre projekt Hubori. Ľuboc.'a. Švolov - kanallúeia a ČOV.
Dodávateľ (Stavebný dozor) a jeho personá! vykoná v mene Objednávateľa dohľad nad
realizáciou projektovej dokumentácie a stavebných prác a zabezpeči manažment Zmluvy o
poskytnutf služieb uzavretej v súvislosti s Projektom medzi Objednávateľom a Dodávateľom,
pričom táto zmluva bude uzavretá s použitim Zmluvných podmienok FIDIC ,,zmluvné
podmienky pre výstavbu" - pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom",
prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konziltačných inžinierov (FIOIC),
slovenský preklad SACE 2008.
Dohľad nad realizáciou stavebných prác bude dodjvatel' zabezpe&wat' prostrecln(ctvom
kI'6~ovýeb o.ôb, r, j. stavebnými dozormi, ktorí predložili doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti a to:
•
hlavný inžinier stavby - Imrich Bartošík
•
stavebný dozor č.1 - Ing. Peter Pivo luska
•
stavebný dozor č.2 - Ing. Július Kuzma
Dodávateľ (Stavebný dozor sa zaväzuje. že vedúci stavebných dozorov (hlavný inžinier stavby
- HIS) bude mať preukázateľné skúsenosti s dozorovaním stavebných prác realizovaných
v zmysle zmluvných podmienok FIOlC. Objednávateľ v opačnom prípade bude oprávnený
postupovať v zmysle ustanovení článku 17 všeobecných podmienok zmluvy. Navyše,
nesplnenie uvedenej požiadavky môže obstarávatel' klasifikovať ako porušenie zmluvy podľa
článku 31.5

Čljnok l. - Štruktúra
1.1

Zmluvy o poskytnuti Ilulieb

Dodávateľ bude poskytovať služby za podmienok špecifikovaných v tejto zmluve. Nasledovné
dokumenty
tvoria súčasť tejto zmluvy o poskytnutí služieb a majú poradie dôležitosti
v zostupnom poradi:
a) Osobitné podmienky Zmluvy o poskytnutí služieb
b) Všeobecné podmienky Zmluvy o poskytnutf služieb (Príloha č.1 tejto zmluvy)
c) Opis predmetu zákazky (Zväzok III. sút'ažných podkladov)
d) Spôsob stanovenia ceny (Zväzok IV. Súťažných podkladov)
f) Doklady stavebných dozorov preukazujúce odbornú spôsobilost' (budú predložené k podpisu
zmluvy).

Čláaok 3. - Cena za polkytnuté slulby
3.1

Táto zmluva je zmluvou založenou na platových sadzbách.
Maximálna zmluvná cena bez DPH
DPH
Maximálna zmluvná cena vrátane DPH

3.2

521 500,00 EUR
104 300,00 EUR
625 800,00 EUR

Sadzby, ktoré je potrebné zaplatil' zamestnancom Dodávateľa služieb sú uvedené
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Článok 4. - Dátum začatia plnenia zmluvy
4.1

Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne
vydaním administratívneho nariadenia objednávatel'a, ktorým sa stanoví dátum začiatku
plnenia zmluvy.

4.2

Administratívne nariadenie bude vydané iba v prípade poskytnutia finančných prostriedkov na
projekt "Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV" a podpisu zmluvy o dielo so
zhotovitel'om prác. V prípade, že zmluva o dielo so zhotovitel'om stavebných prác na projekt
,,Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV" nenadobudne účinnosť, táto zmluva
o poskytnutí služieb zaniká v celom rozsahu.

Článok 5. - Doba výkonu služieb
5.1

Doba výkonu služieb podl'a Zmluvy o poskytnutí služieb je 40 mesiacov od dátumu začatia
plnenia tejto zmluvy.

Článok 6. - Predkladanie
6.1

správ

Dodávate I' musí predkladať
podmienkach (Zväzok III.).

technické

správy tak, ako je to špecifikované

v zadávacích

Článok 7. - Platby a bankový účet
7.1

Platby budú realizované v súlade s Článkom 27 Všeobecných podmienok zmluvy na bankový
účet Dodávateľa.

7.2

Platby budú realizované na základe predložených faktúr
ustanoveniam Článku 27 Všeobecných podmienok zmluvy:
Predpokladané

trojmesačné

priebežné

platby

nasledovne

a budú podliehať

EUR

1. štvrťrok

42858,00

2. štvrťrok

51 183,00

3. štvrťrok

51 003,00

4. štvrt'rok

44514,00

5. štvrťrok

54063,00

6. štvrt'rok

50571,00

7. štvrt'rok

55278,00

8 štvrt'rok

53262,00

9. štvrt'rok

16308,00

10. štvrt'rok

6570,00

11. štvrt'rok

8 172,00

12. štvrt'rok

6570,00

13. štvrt'rok

17361,00

14. štvrt'rok

II 637,00

Predpokladaná
Spolu

~

záverečná

platba

52 150,00
"

521500,00

Trojmesačné priebežné platby, ktoré pokrývajú skutočne odpracované dni všetkých kategórií
špecialistov počas tohto obdobia musia byť uhradené na základe vystavených faktúr
nepresahujúcich 90 % maximálnej zmluvnej ceny. Záverečná platba bude uhradená na základe
predloženia faktúry vo výške rozdielu medzi skutočne odpracovanými dňami špecialistov počas
celej doby poskytovania služieb a 90 % maximálnej zmluvnej ceny.
7.3

Faktúry majú byť vyhotovené a zaslané objednávateľovi v šiestich origináloch v slovenskom
jazyku.

7.4

Každá faktúra bude obsahovať:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.5

označenie "priebeŽDá"alebo "záverečná" faktúra a jej číslo;
špecifikáciu platby (aké výkony sa fakturujú v súlade s rozpočtom nákladov zmluvy na
poskytovanie služieb);
obchodné meno a sídlo objednávateľa;
obchodné meno a sídlo dodávateľa;
dátum vyhotovenie faktúry;
dátum dodania služby;
lehota splatnosti faktúry;
číslo a názov zmluvy o NFP;
číslo a názov Zmluvy o poskytnutí služieb;
názov a adresa banky dodávateľa (vrátane kódu SWIFT);
číslo účtu dodávateľa (vrátane čísla v tvare !BAN);
fakturovaná suma bez DPH, sadzba a výška DPH a celková fakturovaná suma;
pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

V prípade, že faktúra resp. podporné dokumenty nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto
zmluve alebo nebudú predložené vôbec, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením "oprava," alebo
doručením opravených podporných dokumentov k faktúre.

Článok 8. - Kontaktné adresy
8.1

V akejkoľvek písomnej korešpondencii týkajúcej sa tejto Zmluvy o poskytnutí služieb medzi
Objednávateľom na jednej strane a Dodávateľom na strane druhej, musí sa uvádzať názov zmluvy,
identifikačné číslo a musi byť zaslaná poštou, faxom alebo doručená osobne na nasledujúcu adresu:

Za Objednávateľa:
Meno:

Anna Svidroňová

Funkcia:

Projektový manažér

Ad•.••• :

Ul. Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

Telefón:

+ 421 (O) 44 433 1621 - 22

Fax:
E-mail:

mobil:

+ 421 (O) 44 432 24 72
'0

annasvidronova@gmail.com

Za Dodávatel'a :
Meno:

Ing. Martin Bakoš, PhD.
Konater a generálny riaditer

011

0907 I 88 76 99

Adresa:
T••.• :
Fax:
E-mall:

SomoJickéhoI/B, 811 05 Bratislava
+421 (0)2 59308261
+421 (0)259308260

info@amberg.sk

Článok 9.• Právo a jazyk Zmluvy o poskytnuti sluileb
9.1

Platným právom je právo Slovenskej republiky.

9.2

Zmluva o poskytnutí služieb a väetky písomné dokumenty medzi Dodávaterom a
Objednávaterom budú vyhotovené v slovenskom jazyku.

Článok 10.• Dane a clá
10.1

Táto zmluva sa riadi predpismi Slovenskej republiky, ako aj inými predpismi štátov,
ktorými je výkon predmetu plnenia podla tejto Zmluvy dotknutý.

Článok 11. - Ostatné ustanovenia
11.1

Audítorská firma, ktorá poskytne audítorskú správu uvádzanú v Článku 28 Všeobecných
podmienok, bude:
NAzov:

RMD Audit, s.r.o.

Adresa:
Telefón:

Kominárska 2,831 04 Bratislava
+421/2/55573529

Fax:

+421/2/55 56 51 45

e-mail

ingtomasoecik@gmail.com,

rybarova.emilia@gmail.com

11.2 Zmluva je vyhotovená v 5 origináloch, z ktorých 3 originály sú určené pre Objednávatera a

2 pre Dodávatera.

C13

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZA DODÁVATEĽA:

Podpísal a potvrdil:

Podpísal a potvrdil:

Ing. Juraj Kurňavka

Ing. Martin Bakoš, PhD.

Vo funkcii: Člen predstavenstva

Vo funkcii: Konateľ spoločnosti

v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná

v ktorej je splnomocnený a

Podpis:

AU"

ene ktorej koná

r

Podpis:

Podpísal a potvrdil:

Ing. Martin Motyka

Vo funkcii:

Člen predstavenstva

v ktorej je splnomocnený a mene ktorej koná

\

Podpis:

Vo funkcii:
v ktorej je splnomocnený a mene ktorej koná

Podpis:

Pečiatka:

ERG

VODÁRENSKÁ SPOLOČNOS'!
RutOMBEROK,
a.s.
Pri Váhu 6
03406 Ružomberok

t.:!'\f .m~E;.:;mNG

A.-noerg Eng'neCld'1g 5:o'l1:'jO. s.r.o
SOfT'olicf:",r.o 1/6. 5'<·811 05 S/Gl,s OVO
ICO: 35860073.

..

IC: OPli: SK20~ú2~9'íó3

Dátum:

Dátum:

14.6.2011

14.6.2011

