Číslo zmluvy objednávateľa: 202134

Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
číslo OVVS/10/2003
IČO:
312 57 402
DIČ:
202 173 4902
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK22 5600 0000 0004 4719 2002
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Kiraľvargová
+421 910 930 777
henrieta.kiralvargova@arr.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Názov:
Hockey Gems, s.r.o.
Sídlo:
Sputníková 2, 040 12 Košice
Zapísaná:
Obch. register: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16243/V
IČO:
36590258
DIČ:
2021952130
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
SK82 1100 0000 0026 2406 5047
Zastúpená:
Ľuboš Grajcár
Kontaktná osoba: Ľuboš Grajcár
+421 905 904 905
lubos.grajcar@splavujeme.sk
(ďalej len „poskytovateľ“)
Čl. 2
Predmet plnenia
2.1 Predmetom zmluvy je technicko-organizačné zabezpečenie pilotnej akcie - čistenie rieky Bodrog.
Čistenie bude prebiehať od obce Zemplín na slovenskej strane až po Sárospatak na maďarskej
strane hranice. Predpokladaný počet účastníkov čistenia je 35.
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2.2 Technicko-organizačné zabezpečenie čistenia rieky Bodrog, ktoré sa uskutoční v termíne 06.08.09.2021 zahŕňa:
a) zabezpečenie ubytovania na 3 noci aj s raňajkami v dňoch 05.-08.09.2021 pre predpokladaný
počet účastníkov 35 v slovenských obciach ležiacich v blízkosti rieky Bodrog - max. 2 osoby v 1
izbe,
b) zabezpečenie stravovania počas čistenia pre predpokladaný počet účastníkov 35 nasledovne:
05.09.2021
Večera v priestoroch ubytovania v rozsahu polievka, hlavné jedlo, dezert vrátane džbánov
vody.
06.09.2021
Občerstvenie vo forme bagetky, ovocia alebo keksíka.
Teplý obed v rozsahu polievka, hlavné jedlo.
Večera v priestoroch ubytovania v rozsahu polievka, hlavné jedlo, dezert vrátane džbánov
vody.
07.09.2021
Občerstvenie vo forme bagetky, ovocia alebo keksíka.
Teplý obed v rozsahu polievka, hlavné jedlo.
c) zabezpečenie pitného režimu pre účastníkov čistenia bez použitia PET fliaš (požiadavka
maďarského partnera nepoužívať vodu v jednorazových PET obaloch počas čistenia),
d) zabezpečenie prepravy účastníkov (4 dni), presun vyzbieraného odpadu z rieky na 1 vybratú
lokalitu (pravdepodobne v lokalite Borša, kde bude odpad dotriedený na slovenskej strane
hranice), preprava lodí:
− 05.09.2021: z Košíc resp. železničnej stanice na miesto ubytovania
− 06.09.2021: z miesta ubytovania na miesto začiatku čistenia rieky Bodrog v obci Zemplín,
z miesta ukončenia čistenia v obci Viničky na miesto ubytovania
− 07.09.2021: z miesta ubytovania na miesto začiatku čistenia rieky Bodrog v obci Viničky,
z miesta ukončenia čistenia v maďarskej obci Felsőberecki na miesto ubytovania na
slovenskej strane
− 08.09.2021: z miesta ubytovania na miesto začiatku čistenia rieky Bodrog v maďarskej obci
Felsőberecki a z miesta ukončenia čistenia v maďarskej obci Sárospatak do Košíc resp.
železničnú stanicu,
e) zabezpečenie nákupu pracovných rukavíc a vriec na odpad:
− nákup rukavíc rôznych veľkostí (S, M, L, XL) v počte 100 ks
− nákup vriec v počte cca 620 ks (rôznych druhov: biodegradovateľné (200 ks), plastové (400
ks) a big bagy (20 ks)),
f)

zabezpečenie 20 ks kanoe aj s príslušenstvom (vesty, prilby, pádla, nepremokavé vaky) na
zber odpadu z rieky (3 dni),

g) zabezpečenie odvozu a likvidácie vyzbieraného odpadu,
h) zabezpečenie dohľadu na bezpečnosť na vode – v kanoe (3 dni x 2 osoby).
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2.3 Predmet zákazky sa realizuje v rámci projektu F(ol)low the Plastic from source to the sea: TisaDanube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers / Tid(y)Up) financovaného z
Dunajského nadnárodného programu, č. projektu: DTP3-620-2.1 (ďalej len „projekt Tid(y)Up“).
Cieľom projektu Tid(y)Up je znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody
v rieke Tisa a na dolnom úseku rieky Dunaj.
Čl. 3
Čas plnenia
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne: 05.-08.09.2021.
Čl. 4
Cena za služby a platobné podmienky
4.1 Cena za služby predstavuje:

Položka
Ubytovanie (3x35 osôb)
Občerstvenie - bageta, ovocie alebo keksík
(2×35 osôb)
Teplý obed (2×35 osôb)
Večera (2x35 osôb)
Pitný režim pre účastníkov čistenia bez
použitia PET fliaš
Preprava účastníkov, presun odpadu,
preprava lodí
Nákup pracovných rukavíc

Predpokladaný počet
jednotiek

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

osoba

105,00

41,00

osoba

70,00

5,00

osoba
osoba

70,00
70,00

9,90
14,00

podujatie

1,00

443,00

podujatie

1,00

1750,00

100,00

2,79

Jednotka

ks

Nákup vriec na odpad (rôzne druhy:
biodegradovateľné (200 ks), plastové (400 ks)
a big bagy (20 ks) v celkovom počte 620 ks)

podujatie

1,00

790,00

Kanoe s príslušenstvom (vesty, prilby, pádla,
nepremokavé vaky) na zber odpadu z rieky
(3x20 kanoe)

kanoe

60,00

16,00

podujatie

1,00

768,00

osoba

6,00

160,00

Odvoz, likvidácia vyzbieraného odpadu (cca 1
t odpadu)
Dohľad na bezpečnosť na vode (3x2 osoby)

4.2 Uvedené jednotkové ceny sú konečné vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ nie je platiteľom
DPH.
4.3 Poskytovateľ je oprávnený fakturovať cenu len za skutočne poskytnuté služby podľa reálneho
počtu účastníkov vopred potvrdeného objednávateľom.
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4.4 Cenu za poskytnuté služby uhradí objednávateľ poskytovateľovi na základe faktúry, ktorú vystaví
poskytovateľ. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.
4.5 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Čl. 5
Práva a povinnosti zmluvných strán
5.1 Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby podľa článku 2 tejto zmluvy riadne, na svoje náklady
a na svoje nebezpečenstvo.
5.2 Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím služby alebo jej časti aj inú osobu, pričom
zodpovedá akoby službu poskytol sám.
5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri plnení tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.
5.4 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne
poskytnutie služby.
5.5 Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
a) vytvoriť také podmienky spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok,
b) určiť osobu alebo osoby, ktoré sa budú zodpovedné za komunikáciu a poskytnutie
nevyhnutných informácií.
5.6 Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
plnenia. Na výzvu objednávateľa je poskytovateľ povinný písomne informovať objednávateľa bez
zbytočného odkladu o skutočnom stave poskytovaných služieb.
Čl. 6
Sankcie
6.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku 4 ods. 4, je poskytovateľ
oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
6.2 V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služieb, je objednávateľ oprávnený požadovať
od poskytovateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. 7
Zánik zmluvy
7.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
7.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
7.3 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane
porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
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7.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie
uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá
zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť
porušila a dať jej 5 dňovú lehotu na odstránenie porušujúceho stavu.
7.5 Pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená
podať písomnú výpoveď.
7.6 Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
7.7 Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
8.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
8.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
a) došlo k overeniu a následne právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci
jeho administratívnej finančnej kontroly vykonanej Národným kontrolórom,
b) došlo k zverejneniu zmluvy v súlade so zákonom.
8.4 Pri zmene právneho stavu účastníkov tejto zmluvy, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
prechádzajú na právnych nástupcov.
8.5 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane po podpise objednávateľ a 1
poskytovateľ.
8.6 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých
údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im
nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, 12.08.2021

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

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

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., za objednávateľa

Ľuboš Grajcár, za poskytovateľa
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