Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201513175_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

MŠK Púchov s.r.o.

Sídlo:

1. mája 834/29, 02001 Púchov, Slovenská republika

IČO:

36332500

DIČ:

2021774557

IČ DPH:

SK2021774557

Číslo účtu:

SK1411000000002622703033

Tel:

0424632440

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Quatro Finance s.r.o.

Sídlo:

Hrobáková 1, 85102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35745631

DIČ:

2020253268

IČ DPH:

SK2020253268

Číslo účtu:
Tel:

0903 911 188

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Preprava hráčov autobusmi

Kľúčové slová:

nepravidelná autobusová doprava

CPV:
Druh/y:

60140000-1 - Nepravidelná osobná doprava; 60130000-8 - Služby osobnej cestnej dopravy na
osobitné účely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nepravidelná autobusová doprava na vyžiadanie. Doprava z miesta a do miesta na základe objednávky objednávateľa s
časovým harmonogramom.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

veľkokapacitný autobus

48

60

počet kilometrov veľkokapacitným autobusom

počet miest
na sedenie
km

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

minimálne požiadavky na autobus a jeho vybavenie

bezpečnostné pásy, klimatizácia

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Presne

30000

Celková cena zákazky zahŕňa cenu za predpokladaný počet kilometrov (30 000 km) vrátane stojného a na základe toho vypočíta a
predloží dodávateľ kontraktačnú ponuku.
Dodávateľ poskytne pre dodanie služby štandardný autobus, na základe objednávky, ktorého súčasťou je samostatný batožinový
priestor na prepravu futbalovej výstroje hráčov v objeme prislúchajúcom prepravnej kapacite vozidla.
Vek každého použitého vozidla neprekročí 10 rokov.
Dodávateľ sa zaväzuje, že technický stav každého vozidla zodpovedá príslušným normám a požiadavkám na prepravu osôb.
Dodávateľ sa zaväzuje, že zásoby pohonných hmôt v každom vozidle budú pri jeho pristavení dostatočné na dojazd do cieľového
miesta a späť.
Evidenciu najazdených kilometrov bude dodávateľ evidovať a fakturovať od miesta pristavenia do konečného miesta objednaného
objednávateľom.
Súčasťou každej faktúry bude rozpis jázd s uvedením nasledovného: dátum jazdy, miesto odchodu a miesto príchodu, počet
najazdených kilometrov, počet cestujúcich (z toho hráči a ostatní) a podpis zodpovednej osoby za športový klub.
Za poskytnuté služby bude dodávateľom vystavená faktúra jeden krát za mesiac. Faktúra bude vystavená vždy posledný deň daného
mesiaca za služby poskytnuté v danom mesiaci, so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.
Dodávateľ sa zaväzuje, že v čase pristavenia každého autobusu musí byť v jeho interiéri zabezpečená teplota v rozmedzí 20 - 22
stupňov Celzia, ktorá bude udržiavaná aj počas prepravy samotnej.
Dodávateľ sa zaväzuje, že dohodnutý čas pristavenia každého vozidla bude dodržiavaný s nulovou toleranciou.
Dodávateľ, jeho zamestnanci aj obchodní partneri dodávateľa sú povinní v čase vykonávania služieb pre objednávateľa dodržiavať
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zásady požiarnej a civilnej ochrany ako aj zákaz požívania alkoholických a iných omamných
látok pred a počas výkonu služieb.
Dodávateľ je povinný zaslať do 7 dní od uzatvorenia zmluvy cenovú ponuku s uvedením: cena za 1 km pre veľkokapacitný autobus.
Uvedenú cenu v cenovej ponuke je dodávateľ povinný dodržiavať počas celého trvania zmluvy.
Uvedené počty kilometrov v technickej špecifikácií predmetu zákazky sú v predpokladanej maximálnej výške. Objednávateľ sa
zmluvou nezaväzuje odobrať všetky uvedené počty kilometrov.
Objednávateľ bude priebežne počas plnenia zmluvy zasielať harmonogram jázd na základe rozpisu zápasov hráčov a dodávateľ je
povinný na každý zápas prepravu zabezpečiť.
Celková cena bude obsahovať všetky náklady spojené s cestou tam a späť, vrátane ceny práce vodiča/vodičov, parkovného,
diaľničných poplatkov, pohonných hmôt, stojného a podobne.
Objednávateľ sa zaväzuje objednať poskytnutie služby najneskôr jeden pracovný deň vopred.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
20.7.2015 13:00:00 - 30.6.2016 22:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

km

Množstvo:

30000,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 23 250,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 27 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

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.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 9.7.2015 13:03:01
Objednávateľ:
MŠK Púchov s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Quatro Finance s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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