
ZMLUVA NA VYKONANIE SLUŽBY 
uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka 

ČI. I 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
zastúpený : 
adresa : 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie 
č. účtu . 

Mesto Senec 
Ing. Karol Kvár, primátor 
Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
00 305 065 
202 066 22 37 
OTP Banka Slovensko 
562441/5200 

Zhotoviteľ: 
zastúpený : 
adresa : 
IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 
č. účtu : 

ABNKA, s.r.o. 
Branislavom Jurčom, konateľom spoločnosti 
Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
44341717 
2022695114 
Tatra banka a.s. 
2623857253/1100 

uzatvárajú túto zmluvu 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

Objednávateľ ako verejný obstarávate!' v zmysle ustanovenia § 6, ods. 1, písm. b, zákona 
NR SR č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon) bude 
realizovať výber dodávateľa na poskytnutie služby - zber, odvoz a likvidácia odpadov v 
Senci. 
Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať verejné obstarávanie v zmysle zákona a to 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie Branislava Jurču, 
registrovaného na úrade pre verejné obstarávanie pod číslom G0407-093-2001. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ pre objednávateľa vykoná verejné obstarávanie 
v zmysle ustanovení zákona, za účelom výberu poskytovateľa služby - zber. odvoz a a 
likvidácia odpadov v Senci. 
Zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady a objednávateľ mu vyplatí 
dohodnutú odmenu v zmysle článku III. tejto zmluvy. 

Cl. III. 
Odmena 

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonanie verejného obstarávania v zmysle 
článku II., ods. 3 tejto zmluvy vo výške : 500,- € (slovom päťsto EURO). Zhotoviteľ nieje 
platcom DPH. 
Odmena bude vyplatená na základe predloženej faktúry so splatnosťou 14 dní. Táto 
bude predložená po ukončení predmetu tejto zmluvy v zmysle ods. 9. článku IV. a ods. 3. 
článku V. tejto zmluvy. 



Cl. IV. 
Ostatné podmienky zmluvy 

1 Zhotoviteľ pri zabezpečovaní predmetu tejto zmluvy je povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou a vykonávať všetky úkony v súlade s ustanoveniami platných právnych 
predpisov, najmä však v súlade s ustanoveniami zákona 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy započať a realizovať ihneď po podpise tejto 
zmluvy oboma zmluvnými stranami, predložení technických špecifikácii (množstvá 
odpadov za jednotlivé komodity, finančné čiastky ktoré sa platili za zber odvoz 
a zneškodňovanie odpadov v roku 2010 - aktuálny rok pre stanovenie predpokladanej 
hodnoty zákazky) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že už skôr poskytnuté údaje (prístupové hesla) 
nezmení, nezneužije a použije výlučne pre realizáciu predmetu tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet tejto zmluvy vykonať v súlade s lehotami uvedenými 
v 2ákone. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje byť zhotoviteľovi súčinný pri realizácii predmetu tejto zmluvy, 
najmä však včas pripomienkovať alebo odsúhlasovať návrhy oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a súťažné podklady, menovať členov hodnotiacej komisie, včas 
zabezpečiť členov hodnotiacej komisie, poskytnúť priestory pre hodnotiacu komisiu na jej 
činnosť a iné nevyhnutné doklady a podklady a činnosti potrebné na realizáciu predmetu 
plnenia tejto zmluvy a to písomne na základe písomného vyžiadania zhotoviteľom. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytnúť tretej strane žiadne informácie týkajúce sa 
objednávateľa a jeho činnosti, ktoré by mohli byť na ujmu objednávateľovi a to ani po 
ukončení trvania tejto zmluvy. 

6. Záväzok podľa predchádzajúceho odseku sa vzťahuje aj na zamestnancov zhotovíteľa, 
ktorí prídu do styku s týmito informáciami. 

7. Všetky náklady na poštovné bude znášať zhotoviteľ. 
8. Po ukončení prác v zmysle zákona zhotoviteľ do 14 dní od ukončenia posledného úkonu 

písomne odovzdá objednávateľovi originály všetkých písomností a dokumentov týkajúce 
sa predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ bude povinný všetky predkladané písomnosti 
a dokumenty prevziať pre účely archivácie v súlade so zákonom. 

ČI. V. 
Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do skončenia procesu verejného obstarávania na 
zabezpečenie poskytovateľa služby - zber, odvoz a likvidácia odpadov v Senci. 

3. Za ukončenie predmetu tejto zmluvy uvedenej v článku II. tejto zmluvy sa považuje 
vykonanie všetkých úkonov v zmysle zákona a odovzdanie písomností zhotoviteľom 
objednávateľovi. 

4. Objednávateľ môže túto zmluvu vypovedať, ak si zhotoviteľ neplní svoje povinnosti z nej 
vyplývajúce, či už časovo alebo vecne Výpovedná lehota je v takomto prípade 7 dní od 
doručenia písomnej výpovede zhotoviteľovi. V prípade takejto výpovede je objednávateľ 
povinný zhotoviteľovi vyplatiť časť odmeny za dovtedy vykonanú prácu . 

5. Zhotoviteľ môže túto zmluvu vypovedať, ak si objednávateľ neplní svoje povinnosti, alebo 
ak nie je súčinný a nápomocný pri realizácii predmetu tejto zmluvy. Výpovedná lehota je 
v takomto prípade 7 dní od doručenia písomnej výpovede objednávateľovi. V prípade 
takejto výpovede je objednávateľ povinný zhotoviteľovi vyplatiť časť odmeny za dovtedy 
vykonanú prácu. 

ČI. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov k nej, 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 



2. Vzájomné práva a povinnosti účastníkov zmluvy bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa 
budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva má 3 strany a je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží po jednom rovnopise. 

4. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, porozumeli jej, ich zmluvná voľnosť 
nieje obmedzená, a na znak súhlasu ju podpisujú 

„podpísané" „podpísané" 


