Dodávater..
NeH SLOVAKIA
s.r.o.
Drieňová 34
82102 Bratislava
Divizia Chemsearch
lCD:

34096043

• "ii";;''''

Bankove

OIC. 2020385191
IC DPH:. SK2020385191
Zástupca

oprávnený

BIOAMP

jednať

spojenie:

Zápis

SERVISNÁ

VOLKSBANK

v OR: Okresného

na základe

Slovensko.
súdu

splnomocnenia'

ZMLUVA

Č.

Ing

Bratislava

e.s.,
I.,

Igor Tarina

účet: 400049560313100
Oddiel:sro,

V/otka

--

789/2011
uzatvorená

"Objednávateľ"
Sídlo:
Zriadená:

I Statutárny
zástupca:

§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)
v zneni neskorších predpisov
(ďalej len "zmluya")

Obec Kúty
Obecný úrad Kúty,
Zákonom

Nám. Radlinského 981, 908 01 Kútv

o obciach

Č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadeni

Ing. Branislav Vávra
Nám. Radlinského

Právna forma:

Právnická

I O:
DI
I DPH:
Zástupca
oprávnený
jednať vo
veciach
technických

00309672
2021049459
SK2021049459

Telefón:
Fax:

034/699 96 11, 034/699 96 12
034/659 75 06

Číslo účtu:

---

podľa

Adresa:

Bankové
spojenie:

l

Č. 10668IB

PhD

981, 908 01 Kúty

osoba

Ing. Dalibor Holúbek

.Technoloqické
Kútoch"

zariadenie pre čistiareň odpadových vôd v

Názov zákazky:

"Umiestnenie
jednotky"

"Vstupný

BioAmp

Adresa:

Čistiareň
Kúty.

odpadových

vôd, Bratislavská

908 01

materiál"

"Inštalačný
poplatok"
"Mesačný poplatok"

O Eur
660 Eur s DPH
"Servis"

oNastavenie spotreby Free-Flow tabliet na základe zistených potrieb čistiarne vody
oDodávky Free-Flow tabliet a ich pravidelné doplňanle
oPravideiný dohtad, kontrola a údržba zariadenia BIO Amp
"Zariadenie
NeH" zahŕňa:
Tvo (popis
BIO-Amp GT System
Umiestnenie
2 ks BioAmp jednotky
do 30.6.2011
Začatie poskytovania servisu
1.7.2011
Trvanie servisne- zmluvy"

ZMLUVNÉ
l

1351/215,

Počet
2 ks

do 31.12.2014

PODMIENKY

SERVISNÁ

1.1 Táto zmluva
odberateľom,

ZMLUVA
sa riadi Všeobecnými
ktoré sú neoddeliteľnou

podmienkami
BIOAMP
súčasťou tejto zmluvy.

po vzájomnej

dohode

upravenými

1.20bjednavater
pred zahájenim
servisu v mieste umiestnenia
vzorky vody v čistiarni odpadových vôd.

jednotky

BIO Amp zabezpečí

1.3 Objednávater 20 dni pred skončením nábehovej 6 mesačnej doby t.j. do 10.12.2011
rozbor vzorky vody z čistiarne odpadových vôd. V prípade, že skúška nepreukáže
zlepšenie k vynaloženým prostriedkom, zmluva s dodavaterom bude zrušená.
1.4Ak rozbor vody v čistiarni preukáže
prechádza na štandardný režim

adekvátne

zlepšenie,

BIOAMP

servisná

zmluva

rozbor

zabezpečí
adekvátne
č.789/2011

1.50bjednávater
si vyhradzuje právo vykonavať priebežne, počas trvania zmluvy rozbor vzorky vody
z čistiarne odpadových vôd, v pripade, ak zisti, že neprichádza k pravidelnej obnove biologickej
rovnováhy baktérii v aplikovanom prostredí alebo, že prišlo k zhoršeniu rozboru vody, alebo je
stav vody nezmenený oproti odobratej vzorke z dňa 10.12.2011 odstúpi od zmluvy do jedného
mesiaca od zistenia.

V Bratislave,

dňa;"':::!

C-5C>AA

Ing. Igor Tarina

v
In

........ '
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Príloha
VŠEOBECNÉ

OBCHODNÉ

Č.

l k BIOAMP

PODMIENKY

servisnej

PRE PROGRAM

zmluvy č.789/201l
BlOAMP

I. Predmet plnenia
2.1
Predmetom plnenia zo strany NeH je realizácia programu na zlepšenia kvality odpadovej vody
BIOAMP GT systém, ktorý zabezpečí pravidelnú obnovu biologickej rovnováhy baktérií vaplikovanom
prostredí.
ll. Cena služby a platobné podmienky
2.1
Objedná vater sa zaväzuje platiť za poskytované služby mesačne základnú cenu uvedenú v servisnej
zmluve.
Splatnosť vystavených
faktúr je do 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Faktúry budú
vystavované vždy po uplynutí príslušného mesiaca vykonania služby.
2.2
Zmluvné strany sa dohodli, že cena je pevná a konečná po dobu platnosti zmluvy. Táto dohoda
zmluvných strán nemá vplyv na možnosť zvýšenia ceny z dôvodu zvýšenia prevádzkovej zátaže systému
objednávateľa.
III. Miesto realizácie programu
3.1
Miestom realizácie tejto zmluvy je miesto kdeje zariadenie inštalované.
zákazníka po obojstrannom odsúhlasení miesta a je plne pod dozorom NeH.

Zariadenie je inštalované

II

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
4.\
NeH sa zaväzuje dodávať objednávateľovi chemické výrobky vhodné pre použitie v systéme
objednávateľa, v množstvách podľa vzájomne odsúhlaseného efektívneho nasadenia programu.
4.2
NCH pred zahájením vykonávania servisu predloži písomne na základe rozboru vody v čistiarni, ktorú
zabezpečí objednávateľ.
nastavenie spotreby Free-Flow tabliet na základe zistených potrieb čistiarne vody,
množstvo dodávky Free-Flow tabliet a termíny ich pravidelného
doplňania, termíny dohľadu, kontrol
a údržby zariadenia BIO Amp. Z vykonaného servisu ajeho výsledkov bude viesť NCH písomný denník
v ktorom bude objednávateľa informovať.
4.3
NeH garantuje po celú dobu zmluvy funkčnosť nainštalcvaných
zariadení a v prípade výskytu
akejkoľvek závady, bez meškania uskutoční opravu na mieste napr. výmenu chybného zariadenia. pokia I"to
prevádzkové podmienky zariadenia objednávateľa
umožnia. Objednávateľ
nie je oprávnený prevádzať
akékoľvek zásahy do zariadeni poskytnutých NeH.
4.4
Objednávateľ je povinný poskytovať NeH potrebnú súčinnosť pri realizácií programu vrátane
prístupu do príslušných priestorov, kde je program realizovaný. NeH nie je vomeškaní
s realizáciou
programu, pokiaľ nemôže program realizovať z dôvodu na strane objednávateľa.
V. Nadobúdanie
vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva
škody a zodpovednosti
za škodu
5.1
Všetky nainštalované zariadenia, čerpadlá, čidlá a ďalšie zostávajú po dobu realizácie tejto zmluvy a
po ich skončení majetkom NeH.
Nebezpečenstvo škody na všetkých predmetoch. ktore NeH poskytne objednávateľovi v rámci plnenia tejto
zmluvy, tj. predovšetkým na zariadeniach a chemických výrobkoch, prechádza z NeH na objednávateľa
okamihom dodania týchto predmetov objednávateľovi. Cena l ks zariadenia BIOAMP je 4000 € s DPH.

Vl. Zodpovednosť
NCH za riadne plnenie zmluvy
6.1
NCH je povinná postupovať pri realizácii programu s odbornou starostlivosťou a v súlade s právnymi
predpismi a zodpovedá objednávateľovi za dodržiavanie dohodnutej kvality a rozsahu služieb.
6.2
NCH nezodpovedá objednávateľovi za bezchybný mechanický stav systému objednávateľa a taktiež
nezodpovedá za skladbu usadenín. ako aj mechanické a iné závady, ktoré v systéme objednávateľ existovali už
pred zahájením programu.
NeH nezodpovedá za poruchu priechodnosti systému z dôvodu upchania mechanickými
časticami, alebo
nadmerným množstvom biologického odpadu.
VII. Odstúpenie od zmluvy
7.1
NeH má právo odstúpiť od tejto zmluvy predovšetkým v prípade omeškania objednávateľa s úhradou
faktúry viac ako 2 mesiace alebo v prípade neriešenia základných technických podmienok pre fungovanie
zariadenia (dodávka elektrickej energie, prívodu vody. súčinnosť pri nastavovaní koncentrácie dávkovania
generátorov).
7.2
Objednávateľ má právo odstúpil od zmluvy v prípade, že NeH nesplní niektorú svoju podstatnú
povinnosť podľa tejto zmluvy v termíne stanovenom touto zmluvou a neurobí tak ani po písomnom upozornení
zo strany objednávateľa do uplynutia objednávateľom
dodatočne
poskytnutej primeranej lehoty k splneniu
tejto povinnosti.
7.3
V prípade, že NeH alebo objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov stanovených zmluvou
alebo zákonom, NeH oznámi písomne
objednávateľovi
termín v ktorom mu má sprístupniť čistiareň
odpadových vôd na demontáž a prevzatie všetkého zariadenia, dokumentácie a chemických výrobkov, ktoré
mu boli poskytnuté na základe tejto zmluvy.
7.4
V prípade, že objednávateľ nespristupní NeH čistiareň odpadových vôd v preukázateľnom termíne o.
ktorý požiadal na základe bodu 7.3 ani po opätovnej písomnej žiadosti. má NCH právo fakturovať za každý
začatý mesiac oneskorenia 50 % z mesačnej ceny programu až do ich sprístupnenia.
VIII. Obchodné tajomstvo
8.1
Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať v tajnosti všetky informácie zistené v súvislosti s naplňanim
predmetu tejto zmluvy, nezverejňovať ich bez vzájomného písomného súhlasu vo vzťahu k tretím osobám a
nepoužiť takéto informácie vo svoj či cudzí prospech nad rámec plnenia tejto zmluvy bez písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie platí i po uskutočnení spolupráce zmluvných strán podl'a tejto
zmluvy.
iX. Záverečné ustanovenia
9.1
Táto zmluva sa dá meniť iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma stranami.
9.2
Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých NeH obdrží jeden výtlačok a objednávateľ
dva výtlačky.

V Bratislave,

dňad.~

Ing. Igor Tarina,
Poverený

....~
PhI

zastupovanín'r'NCH

NeH SLOVAKIA
s.r.o.
llriet\<wá 34. 821 02 BRATISLAVA2
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