ZMLUVA O DIELO
č. 18/13/BCT
na odbornú technickú pomoc počas skúšobnej prevádzky
Čistiarne odpadových vôd Panické Dravce
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb v znení neskorších predpisov
a doplnení

I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ

:

Zastúpený

:

IČO
Bankové spojenie
číslo účtu

:
:
:

Zhotoviteľ

:

Zapísaný

:

Zastúpený

:

IČO
DIČ
IČ pre DPH
Bankové spojenie

:
:
:
:

Obec Panické Dravce
Panické Dravce 51
985 32 Panické Dravce
František Kováč
starosta obce
00316296
Všeobecná úverová banka, a. s.
19323352/0200

BioCompacT spol. s r. o.
Na piesku 6
821 05 Bratislava
Okresný súd Bratislava 1,
vložka č. 12853/B
Ing. Peter Štefkový
konateľ
35706201
2020265148
SK 2020265148
Prima Banka
č.ú. 8405532001/5600

Uzavretím tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje k vykonaniu prác v zmysle čl. II.
zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prebrať a zaplatiť za podmienok
ďalej uvedených.
Zmluva je uzavretá v súlade s povolením číslo ŽP-2013/00530-3 zo dňa
31.5.2013, na dočasné užívanie ČOV časti vodnej stavby „Panické Dravcekanalizácia a ČOV“ počas jej novej skúšobnej prevádzky v podmienkach pre čistenie
odpadových vôd privádzaných na ČOV novovybudovanou kanalizačnou sieťou, ako
aj odpadových vôd zvážaných zo žúmp.
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II. PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmet prác:
Odborná technická pomoc pri zabezpečovaní prevádzky ČOV Panické
Dravce v období skúšobnej prevádzky:
Položka

Rozsah

Pracovné pomôcky (odberák, teleskopická tyč, odmerný valec,
kefa)

1x

Zavedenie prevádzkovej evidencie

1x

Odborná technická pomoc (usmernenie obsluhy, na základe
meraní úpravy nastavenia)

v zmysle
čl. 2.3

Akreditovaný odber vzoriek na odtoku z ČOV

v zmysle
čl. 2.3

Akreditovaný odber vzoriek na prítoku do ČOV

v zmysle
čl. 2.3

Akreditovaný odber vzoriek aktivačnej zmesi

v zmysle
čl. 2.3

Prevádzkové merania (teplota, kyslík, sediment, dusičnany)

v zmysle
čl. 2.3

Protokoly z kontroly ČOV

v zmysle
čl. 2.3

Záverečné hodnotenie skúšobnej prevádzky

1 x

Úprava prevádzkového poriadku ČOV pre trvalú prevádzku

1x

Vyhodnotenie vzoriek na parametre stanovené v podmienkach rozhodnutia o
povolení prevádzky vykoná odborná organizácia –externé akreditované laboratórium.
2.2 Počty vyhotovení:
Položka

Počet

Protokoly z kontroly ČOV

2x

Záverečné vyhodnotenie skúšobnej prevádzky

3x

Prevádzkový poriadok poriadok pre trvalú prevádzku

3x

2.3 Početnosť odberov vzoriek a odborná technická pomoc bude vykonávaná
v súlade s povolením na skúšobnú prevádzku, na základe dohody s obcou,
v závislosti od počtu napojených obyvateľov a množstva čistených vôd a na
základe výsledkov analýz ukazovateľov čistenia odpadových vôd.
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III. ČAS PLNENIA
3.1

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia:
Zahájenie prác:
Ukončenie prác:.

október 2013
marec 2015

IV. CENA PRÁC, PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Cena prác je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách
č.18/96 Z.z. a vyhlášky č. 87/96 Z.z. a je :

Položka, rozsah ( jednotková cena )

Cena (€)

1

Pracovné pomôcky (odberák, teleskopická tyč, odmerný
valec, kefa)

100,00

2

Zavedenie prevádzkovej evidencie

100,00

Odber a analýza odpadových vôd – počas 1 kontroly
- Prítok do ČOV: pH, BSK5, CHSK, NL
- Odtok z ČOV: pH, BSK5, CHSK, NL
3

- Aktivácia: : pH, NL105, NL505
- Kontrola prevádzky ČOV,
riadenie obsluhy ČOV

nastavenie

parametrov,

287,00

- Akreditovaný odber vzoriek
- Meranie kyslíka, teploty a sedimentácie
Odber a analýza prebytočného kalu v kalojeme
4

- As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, CL, CLSŽ

125,00

- mikrobiológia (FS, TKB, E.coli)
5

Odborná technická pomoc mimo odberateľov vzoriek
- 2 hod. na jednu kontrolu + cena dopravy

110,00

6

Protokol z kontroly

33,00

7

Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky

250,00

8

Úprava prevádzkového poriadku do trvalej prevádzky

210,00

Ceny sú bez DPH. DPH bude účtovaná vo výške platnej v dobe fakturácie.
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Mimoriadny výjazd servisného technika alebo technológa (mimo dohodnutý
servis) 1 hod. 15,00 €, 0,40 €/km. Ceny sú uvedené bez DPH.
4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať práce priebežne vždy po vykonaní kontroly odberu
a vyhodnotení vzoriek. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi.
4.3 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou prác v termíne stanovenom na
faktúrach, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu od objednávateľa vo
výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
4.4 V prípade neplnenia termínov stanovených v zmluve, bez objektívneho dôvodu
je objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške
0,05 % za každý deň omeškania.
4.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na
strane objednávateľa bude zhotoviteľ faktúrovať práce podľa skutočne
vykonaného rozsahu predmetu zmluvy.

V. ZMENA ZÁVÄZKU
5.1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípade, že by
došlo k zmene východiskových podkladov pre uzavretie zmluvy čo by
vyvolalo zmenu termínu plnenia a ceny prác.

5.2.

Zmeny, ktoré dohodnú zmluvné strany po podpísaní zmluvy budú uplatnené
písomnými dodatkami, platnými po potvrdení obidvoma stranami.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
.
6.1.

Zmluva je uzavretá so súhlasom obidvoch strán s celým obsahom.

6.2.

Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými
štatutárnymi zástupcami strán.

6.3.

Pre prípad odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa je dohodnutá
písomná forma s následným vysporiadaním nárokov zhotoviteľa.

6.4.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dve obdrží
objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

6.5.

V ostatnom pre zmluvné strany platia ustanovenia OZ č. 513/91 Zb. v znení
neskorších zákonov.
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Bratislava, dňa 28.10.2013

Panické Dravce, dňa 28.11.2013

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Ing. Peter ŠTEFKOVÝ
konateľ

František KOVÁČ
starosta obce
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