DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO
Č. 07/15/BCT
na odbornú technickú pomoc počas prevádzky
čistiarne odpadových vôd Blatné
uzavretej podľa Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb v znení neskorších predpisov
- § 536 a následné.

I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ

:

Zastúpený

:

IČO
Bankové spojenie
SWIFT
IBAN

:
:
:
:

Zhotoviteľ

:

Zapísaný

:

Zastúpený

:

IČO
DIČ
IČ pre DPH
Bankové spojenie
BIC
IBAN

:
:
:
:
:
:

Obec Blatné
Šarfická č. 300/37
900 82 Blatné
Rastislav Pero
starosta obce
00304671
VUB Banka a. s.
SUBA SK BX
SK91 0200 0000 0000 0462 5112

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
VÚB, a. s.
SUBASKBX
SK31 0200 0000 0036 4175 2257
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II. PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmet prác:
Odborná technická pomoc pri zabezpečovaní prevádzky ČOV Blatné
v období január 2020 – december 2021 v rozsahu:
Položka

Rozsah

Technologická kontrola ČOV:
Priebežná kontrola stavu technologického procesu t.j. meranie
koncentrácie kyslíka, teploty, sedimentácie, množstva vyčistenej
vody, meranie spotreby elektrickej energie
Priebežná úprava automatického režimu t.j. nastavenie cyklovania
dúchadiel, miešadiel a čerpadiel, úprava hladín podľa aktuálnych
potrieb procesu

16 x

Odborné usmernenie pracovníkov obsluhy
Odber vzoriek na odtoku z ČOV
Odber vzoriek prítoku na ČOV
Odber vzoriek aktivačnej zmesi
Protokoly z kontroly ČOV s výsledkami analýz
Odber a analýza vzorky zahusteného prebytočného kalu

2x

Ročné hodnotenie prevádzky ČOV

2x

III. ČAS PLNENIA
3.1

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia:

Položka

Termín

Zahájenie prác

01 / 2020

Ukončenie prác

12 / 2021
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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 (€)

Technologická kontrola ČOV 16 x (á 261,00 €):
Odb. tech. pomoc + usmernenie obsluhy 32 hod
Doprava 16 x 40 km
Protokoly z kontroly ČOV 16 x
Prevádzkové merania (rozp. kyslík, teplota, usaditeľné látky)
16 x

4176,00

Odber zlievaných vzoriek 32 x
Odber bodových vzoriek 48 x
Analýza vzoriek odpadových vôd 16 x
Odber a analýza vzorky zahusteného kalu 2 x (á 148,00 €)

296,00

Ročné hodnotenie prevádzky ČOV 2 x (á 150,00 €)

300,00

Celkom (bez DPH)

4772,00

DPH 20 %

954,40

Celkom (s DPH)

5726,40

Vyššie uvedený rozsah a ceny prác sú platné pre čas plnenia uvedeného
v časti III. Mimoriadny výjazd technológa (mimo dohodnutý servis) 1 hod. 50,00 €, 0,45
€ / km. Ceny sú uvedené bez DPH.
4.2. DPH je uvedená orientačne a bude fakturovaná podľa zákona platného v čase
fakturácie.
4.3. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúry priebežne vždy po vykonaní prác..
Splatnosť faktúr bude 14 dní od doručenia objednávateľovi.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na
strane objednávateľa bude zhotoviteľ fakturovať práce podľa skutočne
vykonaného rozsahu predmetu zmluvy.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 07/15/BCT ostávajú
nezmenené.
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V Bratislave, dňa 25.11.2019

V Blatnom, dňa 19.11.2019

Zhotoviteľ

Objednávateľ

v. r.

v. r.

Ing. Peter ŠTEFKOVÝ
konateľ

Rastislav Pero
starosta obce
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