Návrh
Zmluva č.................. o poskytnutí služieb
uzavretá podl'a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 a nás!. zákona
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov.
Účastníci dohody:

č.

Čl. I.

Identifikačné údaje
Objednáva tel':
Názov: Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Štatutárny zástupca: PhDr. Jaroslav Duj ava, starosta obce
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.
IBAN: SKSO 5600 0000 0088 1895 1001
Tel.: 05114583421
(ďalej len "objednávate!"')

a
Poskytova tel':
Názov organizácie: Marius Pedersen, a.s.
Sídlo organizácie: Opatovská 1735, 911 Ol Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva, Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva
Poverený k podpisu zmluvy: Ing. Juraj Jakeš, podľa plnej moci zo dňa 06.11.2017
IČO:
34 115 901
DIČ:
2020386148
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK70 7500 0000 0000 2581 8343/7500
Tel./fax: 032/743 75 43-44
(ďalej len "poskytovatel'")
Čl. II.

Preambula
l. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podl'a zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Objednávate!' touto zmluvou zrealizoval verejné obstarávanie podl'a zákona č. 343/2015 Z. z. a na
základe toho použil postup podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska pod názvom:
"Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová
Ves".
Čl. III.

Predmet zmluvy
l. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a s nakladaním so
zmesovým komunálnym odpadom, objemným odpadom a drobným stavebným odpadom v obci
Pečovská Nová Ves v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového
komunálneho odpadu 20 03 Ol, objemných odpadov 20 03 07 a drobných stavebných odpadov
20 03 08.
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2. Poskytovatel' garantuje poskytovanie služby na základe platných predpisov SR v oblasti nakladania
s odpadmi - zákon č.79/2015 Z. z. o dopadoch, vyhláška č.37l/2015 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch a vyhláška č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov a
súvisiace predpisy.
3. Poskytovatel' vyhlasuje, že sú mu vydané a sú právoplatné všetky zákonom stanovené povolenia,
rozhodnutia v predpísanej forme a rozsahu, má vykonané všetky zákonom stanovené registrácie,
a zaväzuje sa, že po dobu platnosti tejto zmluvy bude mať potrebné platné rozhodnutia príslušných
orgánov, ktoré poskytovatel'a oprávňujú nakladať s odpadom v zmysle platného zákona č.79/2015 Z.
z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a všetkých príslušných právnych predpisov, ktoré
poskytovatel'a oprávňujú plniť si povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy zákonným spôsobom.
Poskytovatel' vyhlasuje, že pre plnenie tejto zmluvy je materiálne, finančne, personálne, technicky
a inak zabezpečený.
4. Rozsah predmetu plnenia je určený v prílohe č. l "Špecifikácia ceny".
5.Poskytovatel' bude zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu odpadu z nádob, ktoré má vo vlastníctve
objednávate!' nasledovne:
a) Ix každé dva týždne od obyvatel'ov rodinných domov- 110 litrové alebol20 litrové smetné
nádoby v predpokladanom množstve 500 ks nádob, celkom predpokladaný počet vývozov:
500 ks x 26 vývozov/rok (spolu 13 000 ks vyvezených smetných nádob/rok), predpokladané
množstvo 250 t ročne;
b) l x každé dva týždne od sídla právnických a fyzických osôb/podnikatelia - l l OO litrové
kontajnery v predpokladanom množstve 12 ks kontajnerov, celkom predpokladaný počet
vývozov: 12 ks x 26 vývozov/rok (spolu 312 ks vyvezených kontajnerov/rok), predpokladané
množstvo 50 t ročne;
c) vo vel'kokapacitn)·ch kontajneroch s vývozom podl'a nahlásenia objednávatel'a minimálne l x
za mesiac, predpokladané množstvo 5 ks vel'kokapacitných kontajnerov, celkom
predpokladaný počet vývozov: 5 ks vel'kokapacitných kontajnerov x 12 vývozov/rok (spolu
60 ks vyvezených vel'kokapacitných kontajnerov/rok), predpokladané množstvo za rok 115
ton.
6. Objemy komunálneho odpadu v počte 415 ton ročne sú orientačné a nie sú záväzné okrem prípadov
výslovne uvedených v zmluve alebo v dodatkoch zmluvy.
7. Poskytovatel' sa zaväzuje udržiavať čistotu a poriadok na stanovišti a v okolí do vzdialenosti 3m vo
všetkých smeroch bez oh!'ad u na to, ako došlo k znečisteniu.
8. Poskytovatel' vykoná Ix ročne chemické čistenie vel'kokapacitných kontajnerov a ich dezinfekciu,
a to po ukončení letnej sezóny.
9. Rozsah predmetu plnenia zmluvy bude upravený podl'a skutočného množstva vzniknutého
komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Fakturácia bude vykonávaná na základe
skutočných množstiev odpadu s použitím zmluvne dohodnutých jednotkových cien v tejto zmluve.
10. Objednávate!' si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých zložiek separovaného odpadu.
Čl. IV.

Cena služby
l. V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku poskytovatel'a podl'a tejto
zmluvy.
2. Cena služby je stanovená v členení podl'a prílohy č. l "Špecifikácia ceny" s uvedením jednotkových
cien.
3. Konečná cena služby bude upravená podľa skutočného množstva poskytnutej služby, pri zachovaní
jednotkových cien.
4. Fakturácia bude vykonávaná jedenkrát mesačne, podl'a skutočného množstva a rozsahu
poskytnutých služieb, po odsúhlasení faktúr objednávatel'om.
5. Súčasťou faktúry budú doklady - súpis poskytnutej služby (druh nádob, počet nádob, počet
uskutočnen)•ch vývozov, jednotkové ceny, celkové ceny, vážne lístky odpadu fakturovaného podl'a
hmotnosti).
6. Objednávate!' potvrdí vecnú správnosť faktúr do 7 dní od doručenia faktúr. Úhradu faktúr vykoná
objednávate!' bezhotovostne po potvrdení správnosti v lehote do 30 dní.
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7.

Objednávateľ

neposkytuje preddavok.
Čl. v.

Miesto a termín posk-ytovania služby
I. Miestom poskytovania služby je územie obce Pečovská Nová Ves.
2. Termín poskytovania služby: do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany určia dni vývozu, zmesového komunálneho odpadu pre jednotlivé druhy nádob, v
rámci príslušného týždňa a harmonogramu.

4. Poskytovateľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadu v stanovený deň a to

podľa zmluvne určeného
intervalu vývozu. V prípade, že vývoz nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, poskytovateľ
sluz'by zabezpečí jeho vykonanie najneskôr do 48 hod.
5.Harmonogram zberu a zvozu odpadu spresnia zmluvné strany počas rokovania, ktoré sa uskutoční
najneskôr do 14 dní od podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.

Čl.

VL

Podmienky poskytovania služby
l. Zodpovednosť za manipuláciu s odpadom prevzatým podľa tejto zmluvy prechádza z objednávateľa
na poskytovateľa služby v okamihu prevzatia odpadu.
2. Zneškodňovanie odpadov sa uskutoční ...... ~!........ (spôsob) v zariadení na zneškodňovanje
odpadov_?:~m~g~~ersen, a.s., Opato;ská 1735, Trenčín 911 Ol, prevádzka Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica, Salková 4414, Banská Bystrica 974 ll
3. Zhodnocovanie odpadov sa us1artoční .................(spôsob) v zariadení na zhodnocovanie
odpadov.......................(názov, adresa). (poznámka- vyplniť iba ak je to aktuálne)
4. Poskytovateľ služby bude viesť evidenciu jednotlivých druhov odpadov v členeni podľa Katalógu
odpadov. Evidencia bude obsahovať druh odpadu, množstvo odpadu, číslo Katalógu odpadov, spôsob
zhodnotenia alebo zneškodnenia a jeho miesto. Evidencia bude poskytovaná objednávateľovi l x
štvrťročne.

5. Za dobrý technický stav smetných nádob zodpovedá vlastník nádob. Ak poskytovateľ služby
zistí zlý technický stav nádob, ktorý je prekážkou pri manipulácií s nádobami pri vývoze odpadu,
ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa služby, upozorni ho na to.
6. Za poškodenie smetných nádob v dôsledku zlej manipulácie pri vývoze odpadu zodpovedá
poskytovateľ služby.
7. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu množstva a kvality poskytovanej služby.
8. Objednávateľ bude zabezpečovať kontrolu počtu vyvážaných smetných nádob 1101,120 I a 1100 l
so zmesovým komunálnym odpadom a počet vývozov podľa evidencie smetných nádob, ktorú bude
viesť poskytovateľ služby a fyzickou kontrolou, ktorú bude vykonávať poverený pracovník
objednávateľa.
·
Počty vyvážaných smetných nádob budú kontrolované a potvrdzované objednávateľom pri každom
vývoze a l x mesačne pri vystaveni fal.-túry posk-ytovateľom služby.
.
9. Kontrolu množstva (hmotnosti resp. počtu) vyvážaných a zneškodňovaných alebo zhodnocovaných
odpadov objednávateľ vykoná na základe vážnych lístkov, ktoré bude povinný zabezpečiť
poskytovateľ služby. Množstvo odpadu bude kontro1ované objednávateľom minimálne pri fakturácii.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na náhodnú kontrou váženia odpadov priamo pri vývoze odpadu na
váhe.
10. Smetné nádoby llO l, 120 l a 1100 I pre rodinné domy a bytové domy sú majetkom obyvateľov
rodinných domov, poprípade právnických alebo fyzických osôb- podnikateľov.
Smetné nádoby podnikateľov budú vlastníctvom podnikateľov, alebo budú prenajímané
poskytovateľom služieb na základe ich vzájomnej dohody. Veľkokapacitné kontajnery
budú
majetkom objednávateľa s]užby.
12. Objednávateľ sa zaväzttie zriadiť a prevádzkovať zberný dvor na území obce Pečovská Nová Ves
v zmysle zákona o odpadoch.
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Čl. VII.

Sankcie a zodpovednost' za škodu
l. Pri omeškaní poskytovateľa s termínom poskytovania služby, si môže objednávate!' uplatniť pokutu

vo výške 200 eur za každý deň omeškania, za každý jednotlivý prípad presahujúci omeškanie 24 hodín
oproti dohodnutému harmonogramu.
2. Pri omeškaní objednávatel'a s úhradou faktúry, v zmysle článku IV, bod 6, tejto zmluvy má
poskytovatel' právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,026712% z
fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania.
3. Poskytovatel' služby zodpovedá za všetky škody, spôsobné jeho činnosťou pri poskytovaní služby.
4. Poskytovatel' služby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku neplnenia
zmluvne dohodnutých povinnosti zo strany poskytovatel'a služby.
Čl. VIII.

Riešenie sporov
l. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy budú prednostne
riešiť rokovaním v predsporovom konaní. V prípade vzniku sporov budú tieto riešené na príslušnom
súde v sídle objednávatel'a.
Čl. IX.

Údaje o subdodávatel'och
l. Údaje o všetkých známych subdodávatel'och, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 2 Údaje
o subdodávatel'och, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Subdodávatel'om na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so
zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je
fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje
stavebné práce alebo poskytuje službu.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkol'vek zmenu údajov
o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej
podl'a pravidla určeného pre zmenu subdodávatel'ov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe Údaje
o subdodávateľoch.
4. Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávatel' musí byť
odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.
Čl.

x.

Záverečné ustanovenia
l. Táto zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 z. z., ktorým sa
dopÍňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopÍňajú niektoré zákony. Jej zmeny a doplnky je možné robiť len písomne vo forme dodatkov k
zmluve, ktoré sa po podpísaní všetkými zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na dobu 4 rokov.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
4. Zmluvný vzťah zaniká uplynutím doby, alebo výpoveďou, ktorú možno uplatniť kedykoľvek
v priebehu platnosti zmluvy. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou
formou riadne doručenou druhej strane. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom
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kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Odstúpiť od
zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana z dôvodu podstatného porušenia zmluvy, za ktoré sa
považuje meškanie s plnením predmetu zmluvy o viac ako 14 dní.
5. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť originálu, z ktorých
dve vyhotovenia obdrží poskytovatel' a dve objednávate!'.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že právne úkony nie sú robené nátlakovo, že sa oboznámili s obsahom
zmluvy, s jej obsahom súhlasia.

11 OEC. 2017
Miesto a dátum podpisu

11 OEC. 2017
Miesto a dátum podpisu

Za objednávateľa :

predstavenstva,
predstavenstva
Jakeš, podľa plnej moci

člen
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Príloha

č.

l

Špecifikácia ceny
Predmet zákazky: Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci Pečovská Nová Ves

P.

č.

Merná jednotka

Položka

Množstvo za rok

Jednotková cena v €
bez DPH

1.
2.
3.

Vývoz smetnej nádoby 110 l alebo 120 l
Vývoz kontajneru 1100 l
Objemný odpad

vývoz
vývoz
tona

13 000
312
100

4.

Drobný stavebný odpad

tona

15

Cena spolu za položku
v €/rok bez DPH

1,49

19 370,00

6,35

1 981 20

71,26
41,65

Cena spolu za všetky položky v €/rok bez DPH
·20% DPH v€
Cena spolu za všetky položky v €/rok s DPH
Poplatok obci podl'a zákona 17/2001 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v € za 415 ton za rok
Celková cena v €/rok s DPH
Celková cena v €/štyri roky s DPH

7 126

oo

624 75
29101,95
5 820,39
34 922,34
1 996,95
36 919,29
147 677,16

Vzorce pre výpočet
Celková cena v €/rok s DPH= Cena spolu za všetky položky v €/rok s DPH +Poplatok obci v € za 415 ton za rok

v prípade, ak sa poplatok obci neuplatňuje v závislosti od spôsobu likvidácie odpadu, potom je potrebné oceniť túto položku číselnou hodnotou 0,-€
Celková cena v €/štyri roky s DPH= 4 x Celková cena v €/rok s DPH

Poznámka

"'

Vysvet/'ujúcim podkladom k obsahu položiek a ostatným údajom v Špecifikácii ceny je časť súťažných podkladov 8.2 Opis predmetu zákazky

Meno, priezvisko a titul: Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva, Ing. Slavomír Paško, člen predstavenstva
V zastúpení Ing. Juraj Jakeš, podľa plnej moci zo dňa 06.11.2017
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Príloha

č.

2

Údaje o subdodávatel'och
P.č.

IČO

Obchodné

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávatel'a

Sídlo

meno

v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a dátum

subdodávatel'a

narodenia

Suma v eurách s

Predmety subdodávok

DPH, ktorou sa má

l
!

podiel'ať

subdodávatel' na
dodaní plnenia,
vypočítaná z

celkovej hodnoty
plnenia uvedenej
v ponuke uchádzača
"Zhotoviteľ

co času uzav etia tejto zmh .vy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov"

-

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie "Zhotoviteľ do času uzavretia tejto
zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávatel'ov".

Me no, priezvisko a ti tu 1: .. ~~~·. ?~~~~':'. ~.~~~~.'. ~.1.~~ .~.~:~~~~~.~~~~~~.'.!~?:.Slavomír Faško, člen predstavenstva, V zastúpení Ing. Juraj Jakeš, podľa plnej moci zo dňa 06.11.2017

.

.

.

1 1 OEC. 2017

Datum a m1esto podp1su: ........................................................... ..
Podpis:
fi/~-~·l~!f~~· f\:dersr:r~. a.~
Oc~:•\

,··;;i,t: i l~/~· 91~\ l:: -ľ~f~r~c;fl
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