
Zmluva o poskytnutí služby v oblasti Mestskej hromadnej dopravy
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY:
1.1.  

Názov: Mesto Prievidza                                       Názov: SAD Prievidza a.s.
Adresa: Námestie slobody 14, 971 01Prievidza         Adresa:Ciglianska cesta 1,971 01Prievidza

Zastúpená:                                                            Zastúpená:
IČO:                                                                     IČO:
e-mail:                                                                   e-mail:
(ďalej len "objednávateľ")

1.2.  
Názov:
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len "zhotoviteľ"')

Zmluvné strany po vzájomnej  dohode uzatvárajú túto  zmluvu o poskytovaní  služieb
(ďalej len "Zmluva").

2. ÚČEL ZMLUVY
2.1. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri
poskytovaní odbornej služby vypracovania odbornej štúdie v zmysle zákona č. 56/2012
Z. z. o cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o cestnej doprave") na predmet zákazky "Optimalizácia
mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza ".

3. PREDMET ZMLUVY
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi odbornú službu v zmysle zákona
o cestnej  doprave  tvoriacu  predmet  zákazky:  "Optimalizácia  mestskej  hromadnej
dopravy v meste Prievidza ".

3.2.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  prevziať  od  poskytovateľa  výsledok  poskytovania
odbornej  služby  v cestnej  doprave  v  zmysle  zákona  o cestnej  doprave  na  predmet
zákazky: "Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza " a zaplatiť za
ne dohodnutú odmenu.

4.  VYMEDZENIE ODBORNÝCH SLUŽIEB VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
4.1. Pod odbornou službou v cestnej doprave sa rozumie služba vypracovanie odbornej
štúdie tvoriacej predmet zákazky: "Optimalizácia mestskej hromadnej dopravy v meste
Prievidza ".



Ide najmä o tieto služby:
A, zlepšovanie kvality a disponibility dopravnej infraštruktúry
B, vypracovanie nového grafikonu a stanovenie zásad pre optimalizáciu a úsporu siete
MHD
C,  vypracovanie  plánu  dopravnej  obslužnosti,  ktorý  bude  obsahovať  návrh
optimalizovaného  linkového  usporiadania  a  návrh  štandardov  dopravnej  obslužnosti
MHD
D, výpočet turnusových obehov autobusov.

5.  SPOSOB A ČAS POSKYTOVANIA SLUŽBY 
5.1. Zhotoviteľ začne s poskytnutím odbornej služby, ktorá je predmetom tejto zmluvy
do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Službu je povinný vykonať do 90 dní
od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať odbornú službu odborne v súlade so zákonom
o cestnej doprave aj ďalšími právnymi predpismi platnými v SR a na základe pokynov
objednávateľa.

5.3. Ak by pokyny objednávateľa boli v rozpore so zákonom o cestnej doprave alebo
ďalšími  právnymi  predpismi  platnými  v  SR,  zhotoviteľ  na  túto  skutočnosť
objednávateľa upozorní.

5.4. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie
alebo pokyny, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytnutie odbornej služby. Pri určení
spôsobu a metodiky poskytovania odbornej služby je zhotoviteľ oprávnený postupovať
samostatne.

5.5.  Zhotoviteľ  je  povinný  zachovávať  mlčanlivosť  o  informáciách  poskytnutých
objednávateľom v súvislosti s poskytovaním odbornej služby.

5.6.  Objednávateľ  je  oprávnený kedykoľvek  aktualizovať  svoje  požiadavky a  dávať
zhotoviteľovi pokyny pri poskytovaní odbornej služby.

5.7. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi pravdivé informácie, ktoré majú
vplyv na povahu a spôsob uskutočnenia požadovanej odbornej služby a nesmie zamlčať
žiadne informácie, dôležité pre poskytnutie tejto odbornej služby.

5.8.  Objednávateľ  je  povinný  poskytovať  zhotoviteľovi  súčinnosť  potrebnú  pre
poskytovanie odbornej služby.

5.9. Vypracovaná štúdia bude poskytnutá objednávateľovi v 4 papierových origináloch
a v elektronickej forme na MsÚ Prievidza a SAD Prievidza a.s. ( 2 ks pre MsÚ Prievidza
a 2 ks pre SAD Prievidza a.s.)



6.  ODMENA ZA POSKYTNUTIE SLUŽBY
6.1.  Zmluvné strany sa dohodli  na odmene za poskytnutie  odbornej  služby v cestnej
doprave a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb vo výške ...........,00 EUR s
DPH  (slovom  "..............................................")  za  predmet  zákazky   "Optimalizácia
mestskej hromadnej dopravy v meste Prievidza ".

6.2.  V cene odmeny sú zarátané všetky náklady zhotoviteľa s  poskytnutím odbornej
služby a uvedená cena je konečná.

7.  PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Na základe uznesenia č. 461/13 zo dňa 15.10.2013, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy a je jej  neoddeliteľnou súčasťou, ako aj  schváleného programového rozpočtu
mesta  Prievidza,  program 8,  položka  630,  sa  mesto  Prievidza  a SAD  Prievidza  a.s.
zaviazali zabezpečiť financovanie projektovej dokumentácie v pomere ½ nákladov za
celkovú službu.

7.2.Zhotoviteľ  po  vykonaní  služby  a  následného  celkového  odovzdania  dokumentu
vystaví a zašle na adresu objednávateľa 1 faktúru vo výške 50% z ceny diela uvedenej
v bode 6.1. Na ďalších 50% z ceny diela uvedenej v bode 6.1 zhotoviteľ vystaví a zašle
na  adresu  objednávateľa  2  faktúru  po  vykonaní  služby  a následného  celkového
odovzdania dokumentu. 

7.3. Každá faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- označenie služby
- celkovú fakturovanú sumu     
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
- kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác  
- podpis objednávateľa.

7.4.V prípade,  že  faktúra  nebude  obsahovať  náležitosti,  uvedené  v tejto  zmluve,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

7.5.Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi do podateľne.
V prípade,  že  bola  faktúra  vrátená  na  doplnenie  resp.  opravu,  plynie  nová  lehota
splatnosti.

7.6.Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.



8  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornosť poskytovanej odbornej služby v cestnej doprave
a  súvisiacich  konzultačných  a  poradenských  službách  a  za  ich  súlad  so  zákonom
o cestnej doprave a inými právnymi predpismi platnými v SR.

9  ZÁNIK ZMLUVY
9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, že:
a) Objednávateľ neposkytne súčinnosť pri poskytnutí odbornej služby cestnej doprave a
súvisiacich konzultačných a poradenských služieb.
b) Objednávateľ nezaplatí odmenu za poskytovanie odbornej služby v cestnej doprave a
súvisiacich konzultačných a poradenských služieb na základe čl. 5 a 6 tejto zmluvy.

9.2. Objednávateľ je oprávnený zmluvu jednostranne vypovedať v prípade, že:
a)  Zhotoviteľ  poruší  svoje  povinnosti  v  súvislosti  s  poskytnutím  odbornej  služby
v cestnej doprave a súvisiacich konzultačných a poradenských služieb stanovených touto
zmluvou iných ako stanovených v bode 9.2 b).
b)  Zhotoviteľ  nebude  poskytovať  odbornú  službu  v cestnej  doprave  a súvisiace
konzultačné a poradenské služby na dostatočnej odbornej úrovni, na čo objednávateľ
zhotoviteľa  písomne  upozorní.  Objednávateľ  má  právo  v  tomto  prípade  vypovedať
zmluvu  ak  zhotoviteľ  aj  napriek  písomnému  upozorneniu  objednávateľa  opätovne
nebude poskytovať služby na dostatočnej úrovni.

10  ZMLUVNÉ POKUTY

10.1.  V zmysle  bodu  5.1  tejto  zmluvy  sa  zhotoviteľ  zaviazal  dokončiť  a odovzdať
objednávateľovi  odbornú  štúdiu  do  90  dní  od  nadobudnutia  účinnosti  zmluvy.
Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  v prípade  omeškania  s odovzdaním  odbornej  študie
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za
dielo za každý deň omeškania s odovzdaním diela.  Nárok objednávateľa na náhradu
škody týmto nie je dotknutý. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť
fakturáciu zhotoviteľa.

10.2.  Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti  zistené chyby
bezodplatne odstrániť a napraviť.

10.3. V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto
zmluvy, objednávateľ  sa zaväzuje zaplatiť  zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky otázky touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.

11.2. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávatelia dostanú
dva a zhotoviteľ dva rovnopisy.



11.3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne po dohode oboch zmluvných
strán s uvedením miesta a dátumu vykonania zmeny alebo doplnenia zmluvy.

11.4. Táto zmluva sa stáva platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
nasledujúcim dňom po dni zverejnenia.

11.5.  Na  doručenie  písomností  podľa  tejto  zmluvy  sa  primerane  použijú  ust.  §48a
následne  zákona  č.  99/1963  Zb.  Občiansky  súdny  poriadok  v znení  neskorších
predpisov, ak táto zmluva neurčuje inak.

11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, pochopili jej obsah a na znak
súhlasu s ňou ju podpísali.

       V Prievidzi dňa ...............                                         V Prievidzi dňa ................

       

Za objednávateľa:                                                    

   ..............................................                         

    JUDr. Katarína Macháčková                          

          primátorka mesta                   

   

..............................................                                  ...........................................

         Ing. Michal Danko

člen predstavenstva a generálny                                    člen predstavenstva

                riaditeľ                                                   

  

Za zhotoviteľa:                                                                 V Prievidzi dňa ................

  ................................................                          

              meno, priezvisko   

                    funkcia


