
Z M L U V A O P O S K Y T N U T Í S L U Ž I E B 

ktorú uzavreli v zmysle ust. § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. , v znení 
neskorších predpisov 

ČI. I. 
Účastníci 

ECO-LOGIC s.r.o. 
So SÍDLOM: J. Smreka 19, 903 01 Senec 
IČO: 45 4 0 1 4 5 4 
SPOLOČNOSŤ ZAPÍSANÁ V OR SR BRATISLAVA L, ODD. SRO, VL.C. 64964/B 
ZAST.: DUŠAN KOZIC, KONATEĽ 

BANKOVÉ SPOJENIE: TATRA BANKA A.S. 

Č.ÚČTU: 2921836928/1100 
(ďalej len „Poskytovateľ'J na strane jednej 

a 

Organizácia: Mesto Senec 
So SÍDLOM: Mierové námestie 8 
IČO: 00305065 
ZAST.: ING. KAROL KVÁL, FUNKCIA: PRIMÁTOR MESTA SENEC 

(ďalej len „Objednávateľ") na strane druhej 

ČI. II. 
Úvodné ustanovenia 

1. Poskytovateľ je obchodnou spoločnosťou založenou podľa práva Slovenskej 
republiky zaoberajúcou sa projektovou, obchodnou a súvisiacimi činnosťami v oblasti 
ekologických technológií. 

2. Objednávateľ v súčasnosti využíva druhy technológií s vyššou energetickou 
náročnosťou na prevádzku, pričom má záujem o zavedenie úspornejších a ekologických 
technológií. 

ČI. III 
Predmet plnenia 

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje objednávateľovi poskytnúť 
služby, ktorými sa rozumie: 

a) Spracovanie energetického auditu verejného osvetlenia 
b) Vypracovanie analýzy úspory a návratnosti investície do LED modernizácie verejného 

osvetlenia 
c) Odborné zhodnotenie vhodnosti investície do modernizácie osvetlenia 
d) Spracovanie podkladov pre potreby finančnej inštitúcie - partnerskej banky 
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e) Spracovanie podkladov pre potreby energetického audítora l.urópskej banky pre obnovu 
a rozvoj 

f) Vypracovanie návrhu vhodného I.ED osvetlenia modernizovanej osvetlovacej sústavy 
g) Vypracovanie sveteino-technického passportu návrhu modernizovanej osvetlovacej 

sústavy 
h) Konzultačné služby v rámci prípravy svctelno - technickej časti súťažných podmienok 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi predložiť všetky potrebné informácie 
a podklady, poskytnúť potrebnú súčinnosť a predniesť svoje požiadavky potrebné k 
poskytnutiu služieb v zmysle odseku 1 tohto článku zmluvy, o ktoré ho poskytovateľ požiada. 

ČI. IV. 
Lehota na plnenie 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v zmysle odseku 1 
článku III. tejto zmluvy v lehote najneskôr do 60 kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy . 
Lehota na plnenie sa predlžuje o čas, po ktorý bude objednávateľ v omeškaní s poskytnutím 
potrebných podkladov, informácií, či inej súčinnosti alebo prednesením požiadaviek 
týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy poskytovateľovi, pokiaľ táto bude potrebná, alebo pokiaľ 
o to poskytovateľ požiada. 

2. Služby v zmysle odseku 1 článku III. tejto zmluvy sa považujú za poskytnuté 
dňom ich vykonania, resp. odovzdania objednávateľovi, a to podľa druhu tej ktorej služby. 

3. Pre vykonanie v zmysle odseku 2. tohto článku zmluvy je v zmysle vzájomnej 
dohody účastníkov zmluvy relevantné písomné potvrdenie o vykonaní tej ktorej služby 
objednávateľom. Za odovzdanie v zmysle odseku 2. tohto článku zmluvy sa v zmysle 
vzájomnej dohody účastníkov zmluvy považuje aj odovzdanie prostredníctvom elektronickej 
pošty. 

ČI, V. 
Osobitné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi nevyhnutne 
vynaložené náklady a hotové výdavky, ktoré mu v súvislosti s plnením v zmysle tejto zmluvy 
vznikli a to v prípade, ak zmluvné strany spolu neuzavrú zmluvu o dodaní, ktorej predmetom 
bude dodanie LED zariadenia poskytovateľom v súlade s vypracovaným svetelno-technickým 
projektom v zmysle tejto zmluvy v lehote do 2 mesiacov odo dňa poskytnutia služieb v zmysle 
tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ vyúčtuje objednávateľovi 
nevyhnutne vynaložené náklady a hotové výdavky v zmysle odseku 1. tohto článku zmluvy do 
15-tich dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 1. tohto článku zmluvy, pričom budú 
splatné do 14-tich dní odo dňa doručenia ich vyúčtovania objednávateľovi, 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poukázať sumu vyúčtovanú poskytovateľom v lehote 
splatnosti na účet poskytovateľa vedený v Tatra Banka a.s., č. účtu: 2921836928/1100 . 
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4. Poskytovateľ vyhlasuje, že trvá na utajovaní všetkých informácií získaných 
objednávateľom pri výkone predmetu tejto zmluvy a tieto informácie dôverného charakteru 
nesmie objednávateľ oznamovať tretím osobám. Objednávateľ sa preto zaväzuje zachovávať 
mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámi pri výkone predmetu tejto zmluvy, resp. 
v súvislosti s poskytovaním služieb poskytovateľom. 

ČI. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva o poskytnutí služieb nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 
účastníkmi a právnu účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení objednávateľom. 
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží jedno vyhotovenie. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať len so súhlasom oboch 
zmluvných strán a to formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

3. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sú rozhodné ustanovenia tejto zmluvy, 
v ostatnom platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvu o poskytnutí služieb uzavreli jej účastníci slobodne, vážne, určite a 
zrozumiteľne, teda tak, aby v budúcnosti nevzbudzovala žiadne pochybnosti o tom, čo chceli 
jej obsahom prejaviť. Na znak súhlasu s obsahom tohto právneho úkonu pripájajú účastníci 
svoje vlastnoručné podpisy. 

podpísané podpísané 


