Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201921898_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Obec Štrba
Hlavná 188/67, 05938 Štrba, Slovenská republika
326615
2021212765

0527781461

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Brantner Poprad, s.r.o.

Sídlo:

Nová 76, 058 01 Poprad, Slovenská republika

IČO:

36444618

DIČ:

2020016988

IČ DPH:

SK2020016988

Číslo účtu:

SK2711000000002620844764

Telefón:

0903 451 738

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zber, odvoz, zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov

Kľúčové slová:

Zber, odvoz, zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov

CPV:

90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu; 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou
odpadu a odpadom; 90512000-9 - Služby na prepravu odpadu

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Zhodnotenie, zneškodňovanie a likvidácia odpadov.

Funkcia
Zneškodňovanie komunálnych odpadov - skládkovaním podľa špecifikovaných druhov (20 03 01, 20 03 07, 20 03 08) v súlade
so zákonom č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zber, odvoz a zneškodňovanie elektroodpadu a NO v súlade so zákonom č. 75/2019 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmetom zákazky je nakladanie (t. j. skladovanie, spracovanie a likvidácia) odpadov v súlade so zákonom č. 75/2019 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o odpadoch"), vyhláškou
MŽP SR Č.371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a v súlade s ustanoveniami
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Jednotlivé druhy odpadov označené šesťmiestnym číselným kódom a názvom skupiny, podskupiny a druhu odpadu podľa
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

20 03 01 komunálny odpad

t/rok

1000

1200

20 03 07 objemný odpad

t/rok

150

200

20 03 08 drobný stavebný odpad

t/rok

25

50

nebezpečný odpad

zber/rok
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Presne

2

elektroodpad

zber/rok

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

2

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu, ktoré sa nedajú zhodnotiť.
Zber, odvoz a zneškodnenie elektroodpadu a NO v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
Zabezpečenie dotrieďovania zložiek komunálneho odpadu - papier, sklo, plast, kovy, VKM. Zber triedeného odpadu
vykonávaný objednávateľom v zmysle uzatvorenej zmluvy s príslušnou OZV.
Zber NO realizovať prostredníctvom pristavenia špeciálneho zberového kontajnera určeného na zber NO v predpokladanom
termíne jar a jeseň.
Zber elektroodpadu realizovať v predpokladanom termíne máj a október.
Objednávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo odpadu za nezáväzné, určené priemerom za dlhšie
časové obdobie. Počas realizácie služby môže dôjsť k nárastu alebo úbytku množstva odpadov.
Povinnou prílohou faktúry bude v prípade KO vážny lístok o odobranom množstve odpadu alebo potvrdenie o deklarovanej
hmotnosti odobraného odpadu a v prípade NO sprievodný list NO.
Dodávateľ služby je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť podrobný rozpočet, ktorým sa
rozumie rozpis celkovej ceny za poskytnutie služby na jednotlivé položky s uvedením jednotkovej ceny za
zneškodnenie/zhodnotenie 1 t príslušného druhu odpadov. V cene za zneškodnenie odpadov nie je zahrnutý poplatok v
zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.
Požaduje sa, aby dodávateľ' mal k vykonávaniu činnosti podľa tejto zmluvy udelený súhlas vydaný príslušným orgánom štátnej
správy odpadového hospodárstva, príslušné zákonom stanovené platné povolenia, potvrdenia a rozhodnutia a ako subjekt
vykonávania tejto činnosti spĺňal všetky zákonom stanovené podmienky.
Dodávateľ služby je povinný vystavovať faktúry za služby v mesačnej periodicite, v štruktúre podľa množstva a rozsahu
poskytovaných služieb.
Mesačná platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od jej doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry
objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného
prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí pri plnení tejto zmluvy.
Množstvá odpadov uvedené v technickej špecifikácii predmetu zmluvy sú len orientačné a skutočne odobraté množstvá
odpadov budú vyplývať zo skutočných požiadaviek a spotreby objednávateľa počas trvania zmluvy.
Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva, práva a povinnosti zmluvných strán v nej neupravené, ustanoveniami
zákonom č. 513/1991 obchodného zákona v znení neskorších predpisov.
Ukončenie zmluvného vzťahu - zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán, výpoveďou s výpovednou lehotou 6
mesiace, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiace po
mesiaci, v ktorej bola výpoveď druhej strany doručená.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.08.2019 do 30.06.2022
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa bude
považovať za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie
zmluvných podmienok a dôvodom pre udelenie negatívnej referencie.
Kritériom je najnižšia cena
Cena služby musí byť uvádzaná bez DPH aj s DPH
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika
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3.2

Kraj:

Prešovský

Okres:

Poprad

Obec:

Štrba

Ulica:

Hlavná 188/67

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.08.2019 07:00:00 - 30.06.2022 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

t

Požadované množstvo:

4350,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 137 749,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 165 299,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.07.2019 13:38:00
Objednávateľ:
Obec Štrba
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Brantner Poprad, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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