ZMLUVA O DIELE č. 164/2016
podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.

SLEDOVANIE PREVÁDZKY ČOV DSS LEGNAVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ

: DSS v Legnave
065 46 Malý Lipník
: Mgr. Gabriela Dzubinová
: 691 780

Zastúpený
IČO
Osoby poverené jednať vo veciach
technických a realizačných
: Mgr. Gabriela Dzubinová

1.2. Dodávateľ

: W-Control, s.r.o.
Kuzmányho 5000/1
058 01 Poprad
Zastúpený
: Ing.Jarmila Pešková, konateľ
IČO
: 36 804 207
IČ DPH
: SK 2022411446
Bankové spojenie :
ČSOB, Poprad
Číslo účtu :
400 522 2305 / 7500
Osoby poverené jednať vo veciach technických a realizačných:
Ing. JARABINSKÝ Vladimír
Ing. PEŠKOVÁ Jarmila
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.18855/P

II. PREDMET, ROZSAH DIELA A GARANCIE
2.1 PREDMET DODÁVKY:
Objednávateľ objednávkou v zmysle tejto zmluvy objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje pre
objednávateľa vykonať:

SLEDOVANIE PREVÁDZKY ČOV DSS LEGNAVA
2.2 ROZSAH DODÁVKY:
2.2.1

Zabezpečiť metodicko-technologické riadenie prevádzky ČOV.

2.2.2

Vykonávať odber
rozhodnutia.

2.2.3

Prevádzkové prehliadky ČOV vykonávať 4 x ročne.

2.2.4

Vykonať hodnotenie prevádzky ČOV vystavením protokolu z každej kontroly ČOV v termíne
do 7 dní po návšteve.

2.2.5

Vykonávať poskytovanie štatistických údajov a hlásení.

zlievaných vzoriek odpadových vôd v zmysle platného vodoprávneho

III. DOBA VYKONÁVANIA DIELA
3.1 TERMÍN ZAČATIA :

01.10.2016

3.2 TERMÍN UKONČENIA: 01.10.2017

IV. SPOLUPÔSOBENIE A PREVÁDZKOVÁ ČINNOSŤ ODBERATEĽA
4.1 Objednávateľ zabezpečí meranie množstva vyčistených odpadových vôd a ich evidenciu.
4.2 Objednávateľ zabezpečí obsluhu ČOV a vykonávanie prevádzkových záznamov v zmysle
prevádzkového poriadku.
4.3 Objednávateľ zabezpečí plnenie opatrení a úloh, ktoré vzniknú počas plnenia zmluvy o prevádzke
ČOV, ktoré bude požadovať zhotoviteľ pre dosiahnutie technologických parametrov, prevádzkovej
úrovne podľa prevádzkového poriadku a projektovej dokumentácie, ako aj zabezpečenia kontroly
chodu ČOV a jej parametrov.
4.4 Objednávateľ pri vzniknutí závady na ČOV na technologickom alebo strojnom zariadení, ktorá má
vplyv na technologický proces čistenia, túto oznámi okamžite najneskoršie do 24 hod. na č.tel. 0915
300 037, 0908 255 222
4.5 Každý úkon na ČOV, ktorý môže mať vplyv na technologický proces čistenia, je potrebné
konzultovať s dodávateľom (odstavenie ČOV, čistenie nádrže, čistenie kanalizácie,...).

V. CENA DIELA
5.1. VZÁJOMNÁ DOHODA :
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že cena diela bude pozostávať z jednotlivých položiek
na základe cenníkovej kalkulácie, ako aj cenovej kalkulácie predloženej zhotoviteľom. V tejto cene sú
zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie prác.
5.2. CENNÍKOVÁ KALKULÁCIA :
Ceny sú vypočítané podľa cenníkovej kalkulácie v zmysle Sadzobníka MVaS SR pre
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činnosti. Fakturačná hodnota bude na základe
skutočne vykonaných prác. Hodinová sadzba á 18,00 EUR.

5.2.1 Metodicko-technologické riadenie prevádzky ČOV.
Cena za vykonanie jednej kontroly:
 Kontrola prevádzky ČOV, nastavenie technologických parametrov, odbery vzoriek
4 hod. x á 18,00 EUR/hod.
72,00 EUR
 Meranie základných technologických parametrov
11,00 EUR
 Protokoly z kontroly ČOV, štatistické výkazy
39,00 EUR
 Doprava
2 x 70 km x á 0,40 EUR/km
56,00 EUR

 Analýza, akreditovaný odber
47,00 EUR
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Cena jednej kontroly max. cena
225,00 EUR
Ročné náklady celkom bez DPH
900,00 EUR
5.2.3 Sme platcom DPH.
5.3. SPÔSOB ÚHRADY :
Fakturácia v sledovanom období bude vykonaná vždy po vykonanej činnosti. Deň splatnosti
faktúry - do 14 dní od doručenia faktúry a príslušných podkladových materiálov.

VI. OSTATNÉ UJEDNANIA
6.1 Právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou medzi zmluvnými stranami sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
6.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len so súhlasom druhej strany.
6.4 Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 1
vyhotovení.

V Poprade, dňa: 26.09.2016

---------------------------------------Zhotoviteľ

V Legnave, dňa:

-------------------------------------Objednávateľ

