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Návrh uznesenia:


Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

zloženie finančnej zábezpeky vo výške do 18.200,- €, 

zo strany príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO-podnik-u verejnoprospešných služieb, sídlo: Halašova 20, Bratislava, IČO: 00 491 870 

v prospech bankového účtu spoločnosti AZ green works s.r.o., sídlo: Fraňa Mojtu 23, 949 01  Nitra, IČO: 44 627 742 ako dodávateľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

a to na dobu odo dňa účinnosti uzatvorenia zmluvy o dielo medzi EKO-podnik-om verejnoprospešných služieb a AZ green works s.r.o. a následne 5 rokov odo dňa odovzdania diela,
 
v zmysle zamýšľanej podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie EKO-podnik-u verejnoprospešných služieb v rámci subdodávateľských činností na projekte Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, financovaného z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, konkrétne realizácie diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniová ul.“,

s podmienkou platnosti a účinnosti zmluvy o dielo, ktorá má byť uzatvorená medzi príspevkovou organizáciou EKO-podnik verejnoprospešných služieb a spoločnosťou AZ green works s.r.o., sídlo: Fraňa Mojtu 23, 949 01  Nitra, IČO: 44 627 742,

s podmienkami použitia finančnej zábezpeky za účelom zabezpečenia prípadných vád, chýb, prípadne nedorobkov diela, resp. aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany EKO-podniku-u verejnoprospešných služieb, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo medzi EKO-podnik-om verejnoprospešných služieb a AZ green works s.r.o.,

pričom AZ green works s.r.o. uvoľní poskytnutú finančnú zábezpeku na účet EKO-podniku-u verejnoprospešných služieb, po uplynutí dohodnutej záručnej doby (5 rokov odo dňa odovzdania diela), na základe písomnej výzvy EKO-podnik-u verejnoprospešných služieb o jej uvoľnenie doručenej AZ green works s.r.o. a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy.


a)  bez pripomienok
b)  s pripomienkami

Dôvodová správa:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zrealizovala verejné obstarávanie na realizáciu diela s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice- Jeséniová ul.“ napojeného na projekt „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom, financovaného z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Víťazným uchádzačom zrealizovaného verejného obstarávania sa stala spoločnosť AZ green works s.r.o., ktorá s realizáciou subdodávateľských služieb v rozsahu:
SO-01 Úprava verejného priestranstva   
SO-01-A1-Chodníky a spevnené plochy   
SO-01-A2 Parkový mobiliár   
SO-03 Detské ihriská   
SO-04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

oslovila príspevkovú organizáciu mestskej časti Bratislava-Nové mesto EKO-podnik verejnoprospešných služieb v rámci jej podnikateľských aktivít. 

EKO-podnik verejnoprospešných služieb uvedenú ponuku má záujem prijať. 

AZ green works s.r.o. však v rámci rokovaní o uzatvorení zmluvy o dielo zadalo podmienku, že zmluva medzi EKO-podnik verejnoprospešných služieb a AZ green works bude uzatvorená v totožnom znení ako má byť uzatvorená zmluva o dielo medzi mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto a AZ green works, t.j. aj vrátane požadovanej finančnej zábezpeky v alikvotnej čiastke realizovaných prác s podmienkami použitia finančnej zábezpeky za účelom zabezpečenia prípadných vád, chýb, prípadne nedorobkov diela.

Nakoľko sa v tomto prípade bude jednať o nakladanie s finančnými prostriedkami príspevkovej organizácie s účelovým viazaním po dobu 5 rokov za vyššie uvedeným účelom, je potrebné poskytnutie finančnej zábezpeky na účet AZ green works s.r.o. zo strany EKO-podnik verejnoprospešných služieb, schváliť miestnym zastupiteľstvom, ako aj následne schváliť návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci za účelom poskytnutia predmetnej výšky finančnej zábezpeky pre EKO-podnik verejnoprospešných služieb. 


