Obec Sečovská Polianka
Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Sečovská Polianka
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - služba
Príloha č. 1 -Návrh zmluvných podmienok

NÁVRH ZMLUVY
o poskytovaní služieb
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Objednávateľ: Obec Sečovská Polianka
Sídlo objednávateľa: Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka
Zastúpený: Michal Urban, starosta obce
IČO: 332828
DIČ: 2020630469
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy
Číslo účtu: doplní sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy
Telefón: 057/488 20 80, 057/488 20 81
Mobil: 0905 515 195
E – mail: starosta@secovskapolianka.sk
www.secovskapolianka.sk
a
Poskytovateľ
Sídlo
zapísaný
Zastúpená
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN
Telefón
Fax
e-mail:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ČLÁNOK I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

2.
3.

Táto zmluva upravuje vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vo veci zberu, prepravy,
zhodnotenia alebo zneškodnenia komunálnych odpadov, odpadov z triedeného zberu a odpadov
s obsahom nebezpečných látok vytriedených z komunálneho odpadu z katastra objednávateľa,
s dôrazom na aktivity v oblasti hospodárenia s odpadmi.
Základom tejto zmluvy sú všeobecné ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Program odpadového hospodárstva objednávateľa a Všeobecne
záväzné nariadenie objednávateľa o odpadoch.
Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený poskytovať službu podľa článku č. II tejto zmluvy.
ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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1.

Predmetom zmluvy je zo strany poskytovateľa
objednávateľa:

zabezpečenie nasledujúcich služieb pre

- zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu zaradený v Katalógu odpadov pod
katalógovým číslo 200 301, zhromažďovaný pôvodcami odpadu na území celej obce v zástavbách
rodinných domov, bytových domov a pri objektoch právnických osôb:
- v 120 l smetných nádobách s pravidelným termínom vývozu 1 x každé dva týždne, predpokladaný
počet smetných nádob 775 ks nádob (množstvo zdvihov bolo určené na základe skutočnosti
minulých rokov),
- v 1100 l smetných nádobách s pravidelným termínom vývozu 1 x každé dva týždne, predpokladaný
počet smetných nádob 2 ks nádoby (množstvo zdvihov bolo určené na základe skutočnosti
minulých rokov),
- zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia zaradeného v Katalógu odpadov pod katalógovým
číslo 200 307 kontajneroch o objeme 7 m3 s vývozom 8 x ročne (podľa potreby), predpokladaný počet
kontajnerov 1 ks.
- zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia drobného stavebného odpadu zaradeného v Katalógu
odpadov pod katalógovým číslo 200 138 zhromažďované pôvodcami v kontajneroch o objeme od 5
do 12 m3 s vývozom 4 x ročne, predpokladaný počet kontajnerov 1 ks.
- zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia /zhodnotenie elektroodpadov, budú zberané 2 x ročne,
- zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu zaradeného v Katalógu odpadov pod
katalógovým číslo 200125 –odpady budú zberané 4 x ročne,
- zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu zaradeného v Katalógu odpadov pod
katalógovým číslo 200110 –odpady budú zberané 4 x ročne,
- zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia odpadu zaradeného v Katalógu odpadov pod
katalógovým číslo 200111 –odpady budú zberané 4 x ročne,
- zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia nebezpečného odpadu –odpady budú zberané 4 x
ročne
- Pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch a množstve odpadov, ich uskladnení, využití
alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov, poskytnutie harmonogramu zberu odpadov pre
každé miesto.
- objednávateľ v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyplývajúcou z ust. §§ 6 zákona o
odpadoch požaduje, aby vyzbieraný komunálny odpad v rámci plnenia predmetu zákazky bol
zneškodnený činnosťou Dl podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch, t.j. uložením na skládku odpadov. - objednávateľ požaduje zneškodnenie komunálneho odpadu v súlade so zákonom o odpadoch a
ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi.
- objednávateľ požaduje, aby zber a preprava komunálneho odpadu bol v obci vykonávaný zbernými
nákladnými motorovými vozidlami určenými na zber a prepravu odpadu v emisnej triede EURO 6.
- objednávateľ za účelom vytvorenia systému umožňujúceho kontrolu skutočne vyzbieraného a
odvezeného odpadu požaduje, aby zber a následná preprava (odvoz) odpadu bol realizovaný
zberovými vozidlami, ktoré disponujú automatizovaným vážiacim systémom umožňujúcim odvážiť
skutočnú hmotnosť každej zbernej nádoby na odpad individuálne pri každom zdvihu a vývoze
samostatne v rámci katastrálneho územia objednávateľa.
- Zber a prepravu (odvoz) odpadu je potrebné realizovať spôsobom, ktorý umožňuje plne
automatizované sledovanie zberu odpadu a evidencie zberných nádob bez zásahu obsluhy formou
snímania elektronických čipov na zberných nádobách, ktoré sú vysypávané do zberného vozidla.
- objednávateľ požaduje od poskytovateľa, aby boli jeho zberné vozidlá využívané pri zbere odpadu
vybavené samostatným certifikovaným vážiacim systémom s presnosťou váženia tried Y(b) . Systém
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musí byť schopný načítať informácie z elektronického čipu umiestneného v prednej časti odpadovej
nádoby - údaje o domácnosti (producentovi odpadu) a údaje o množstve odpadu nachádzajúceho sa v
nádobe.
- objednávateľ v rámci technických požiadaviek požaduje najmä:
vybavenie zberového vozidla čítacím zariadením na snímanie elektronických čipov,
vybavenie zberového vozidla váhou umožňujúcou odvážiť skutočnú hmotnosť individuálne každej
zbernej nádoby,
dodanie elektronických čipov,
inštaláciu elektronických čipov na zberné nádoby,
vytvorenie databázy - údajov o domácnostiach (producentoch odpadu), s
právu databázy a poskytovanie informácií a výstupov o vývozoch nádob a váhach po každom
zbere
-

Nádoby budú označené elektronickými čipmi typu RFID, protokol EN14803, DIN30745
alebo ekvivalent (uvedie úspešný uchádzač). Objednávateľ požaduje poskytovanie
zaznamenaných údajov o každom zbere v aktuálnom čase prostredníctvom prístupu do
systému zberu dát, ako aj písomné predloženie výstupov z tohto systému k faktúre za
poskytnutie služieb v minimálne nasledujúcom rozsahu: identifikácia nádoby, meno
priezvisko a adresa producenta odpadu, váha, dátum a čas vývozu, typ komodity.
Objednávateľ zároveň požaduje poskytnutie nástroja na editáciu, pridávanie, odoberanie
údajov o domácnostiach v databáze.

-

Za uvedeným účelom objednávateľ požaduje, aby systém sledovania zberu odpadu bol
automatizovaný — evidenciu zberných nádob vykonával bez zásahu obsluhy a umožňoval
evidenciu zmanipulovaných nádob v obci pri každom zvoze a evidenciu hmotnosti odpadu v
každej váhe.

-

Triedené zložky komunálneho odpadu:

Objednávateľ požaduje, aby zber triedených zložiek komunálneho odpadu bol realizovaný
zberovými vozidlami, ktoré disponujú automatizovaným vážiacim systémom umožňujúcim
odvážiť skutočnú celkovú hmotnosť jednotlivých komodít triedených zložiek komunálneho
odpadu vyzbieraných v rámci katastrálneho územia objednávateľa pri každom vývoze samostatne.
Objednávateľ bude po každom vývoze triedených zložiek komunálneho odpadu povinný predložiť
objednávateľovi prehľad s údajmi o celkovej váhe za zber jednotlivých komodít triedených
zložiek v katastrálnom území obce vrátane vážneho lístka z certifikovanej váhy.
2.

Zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov bude vykonávané podľa
požiadaviek definovaných zodpovedajúcimi Všeobecne záväznými nariadeniami objednávateľa.
Objednávateľ bezplatne poskytne Všeobecné záväzné nariadenia objednávateľa, popr. iné
záväzné rozhodnutia objednávateľa týkajúce sa predmetu zmluvy.

3.

Poskytovateľ bude spolupracovať s objednávateľom pri zabezpečení primeranej propagácie
a informačnej bázy pre výkon zberu a ďalších činností pri nakladaní s komunálnym odpadom na
území obce.
ČLÁNOK III.
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VÝVOZNÁ ČINNOSŤ A INTERVAL VÝVOZU
1.
2.
a)

Miestom služby sú všetky katastrálne územia objednávateľa .
Vývoz odpadu z nádobového systému pri pravidelnom vývoze komunálneho odpadu:
Poskytovateľ po dohode s objednávateľom určí deň vývozu komunálneho odpadu v rámci
príslušného týždňa, na základe svojich harmonogramov. Poskytovateľ má právo zmeniť deň
pravidelného vývozu po dohode s objednávateľom, pokiaľ si to vyžadujú prevádzkové podmienky.
Túto zmenu je povinná oznámiť objednávateľovi najneskôr 10 dní pred dohodnutým dňom
pravidelného vývozu.

b)

Odpadové nádoby musia byť v deň vývozu pripravené na verejne prístupné miesto,
v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberové vozidlo. Priestor medzi
nádobou a miestom pristavenia vozidla musí byť vhodný (bez rozkopávok, snehových bariér...)
pre bezpečnú manipuláciu s nádobou. Po vyprázdnení odpadových nádob budú tieto vrátené
posádkou zberového vozidla na toto miesto.
c) V prípade vývozu odpadu z nádob, ktoré nevlastní poskytovateľ, vlastníci sú povinný tieto
nádoby udržiavať v dobrom stave. Poskytovateľ zaistí opravy odpadových nádob poškodených
pri manipulácii jeho vinou , najneskôr 7 dni po vzniku závady.
d) Zber vykonávať súčasne minimálne 1 vozidlom prispôsobenými na hydraulické vyklápanie 110 l,
120 l, zberných nádob a 1100 l kontajnerov. Vozidlá musia byť vybavené lineárnym stláčacím
mechanizmom na odpad.
e) V ťažko dostupných miestach (úzke ulice, priestranstvá), kde sa nezmestí vozidlo s lineárnym
stláčaním, zber vykonávať vozidlom s nosnosťou min. 3,5 t. Aj vozidlo do 3,5 t musí zabezpečiť
váženie a evidenciu nádob.
f) Zberné nádoby a kontajnery poskytovateľ bude vyprázdňovať tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným závadám, alebo poškodeniu životného prostredia.
g) Poskytovateľ zabezpečí odvoz prípadného nahromadeného zmesového komunálneho odpadu
z okolia zberných nádob a kontajnerov (okruh 5 metrov). Po vyprázdnení zberných nádob
a kontajnerov ich poskytovateľ vráti na pôvodné miesto, resp. stanovište.
h) V prípade znečistenia verejného priestranstva pri vyprázdňovaní zberných nádob alebo kontajnerov
(napr. v letných mesiacoch vytekaním štiav) znečistenie musí poskytovateľ okamžite odstrániť. Po
opustení stanovišťa musí poskytovateľ zabezpečiť, aby zberné nádoby a kontajnery boli prázdne
a stanovište vyčistené od nahromadeného zmesového komunálneho odpadu v okruhu 5 metrov.
i) Na pokyn objednávateľa je poskytovateľ povinný vykonať raz do roka dezinfekciu postrekom
nádob, kontajnerov a stanovíšť kontajnerov dezinfekčným prostriedkom, pred dezinfekciou musí
poskytovateľ zberné nádoby a kontajnery vyprázdnené a prečistiť vysokotlakovým čistiacim
zariadením. Tieto činnosti zabezpečuje poskytovateľ na vlastné náklady. Počas manipulácie so
zbernými nádobami a kontajnermi musí poskytovateľ dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu, alebo
poškodeniu iného majetku počas manipulácie s nimi.
j) V prípade poškodenia zberných nádob, kontajnerov, alebo iného majetku nahlási poskytovateľ túto
skutočnosť bezodkladne objednávateľovi služby.
k) Škody spôsobené nesprávnou manipuláciou počas vyprázdňovania odstráni poskytovateľ služby na
vlastné náklady.
l) Poskytovateľ sleduje technický stav zberných nádob, kontajnerov a stanovíšť a v prípade zistenia
závad alebo poškodenia tieto bezodkladne nahlási objednávateľovi.
3. Vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov:
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a)

b)

c)

Vývoz bude vykonávaný na základe objednávky objednávateľa. Osoba poverená objednávateľom
objednáva písomne, telefonicky, emailom (s dodatočným doručením písomnej objednávky) alebo
osobne umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na určenom mieste a jeho vyprázdnenie.
Poskytovateľ je potom povinný vykonať vývoz odpadu z určených kontajnerov najneskôr v
priebehu troch pracovných dní od oznámenia požiadavky objednávateľom.
Objednávateľ zodpovedá za dobrý technický stav kontajnerov, z ktorých poskytovateľ
uskutočňuje vývoz odpadu, pokiaľ sú tieto vo vlastníctve objednávateľa. Objednávateľ potom tiež
zodpovedá za ich prípadnú výmenu, ak si to vyžiada ich nevyhovujúci technický stav.
Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúci stav kontajnerov, pokiaľ sú
tieto v jej vlastníctve, a vyzvať ju na ich opravu alebo výmenu. Poskytovateľ má právo
nevykonať vývoz odpadu z poškodených kontajnerov, ak by toto mohlo viesť k poškodeniu
zdravia zamestnancov alebo majetku , .
Poskytovateľ poskytne, v prípade záujmu objednávateľa, formou prenájmu potrebný počet
jednotlivých druhov kontajnerov na vývoz odpadu. V tomto prípade je poskytovateľ povinný
starať sa o ich technickú a hygienickú spôsobilosť počas trvania zmluvného vzťahu s
objednávateľom. Objednávateľ zodpovedá za škody ňou spôsobené na prenajatých kontajneroch a
je povinná ich nahradiť.
ČLÁNOK IV.
ZMLUVNÉ PODMIENKY

1.

Zber a preprava komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov bude vykonávaná podľa
požiadaviek definovaných zodpovedajúcimi Všeobecne záväznými nariadeniami objednávateľa.
objednávateľ bezplatne poskytne, Všeobecné záväzné nariadenia objednávateľa, popr. iné
záväzné rozhodnutia objednávateľa týkajúce sa predmetu zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje platiť dohodnutú cenu za dielo a v prípade potreby poskytnúť
primeranú súčinnosť.

d) Poskytovateľ je povinný uskutočňovať vývoz odpadu podľa zmluvne určeného intervalu
vývozu. V prípade, že vývoz nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, zabezpečí
jeho vykonanie najneskôr do 48 hodín. Toto neplatí v prípade udalostí mimo vplyvu.
4. Požiadavky na zmeny počtu jednotlivých druhov odpadových nádob na príslušných stanoviskách
alebo intervalov ich vývozu je objednávateľ povinná oznámiť písomnou formou a doručiť ich ,
najneskôr do 25-teho kalendárneho dňa príslušného mesiaca, pričom tieto zmeny budú
uskutočnené od prvého dňa nasledujúceho mesiaca. V prípade, že objednávateľ neoznámi
požiadavky na zmeny včas, budú tieto akceptované až od začiatku druhého kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po príslušnom mesiaci, v ktorom boli oznámené.
5. Mimoriadny vývoz odpadu uskutoční, len na základe písomnej objednávky objednávateľa.
6.
Objednávateľ sa zaväzuje informovať občanov o pravidlách a podmienkach vykonávania
aktivít v oblasti hospodárenia s odpadmi a obe strany sa dohodli, že v tejto oblasti budú úzko
spolupracovať.
7. Objednávateľ má právo dohliadnuť na výkon predmetu zmluvy. K tomu oprávnená osoba má
právo predložiť písomne oprávnené námietky, poskytovateľ zabezpečí ich odstránenie, ak
zavinenie zapríčiní.
8. Poskytovateľ pri realizácii vývozu odpadu umiestneného v odpadových nádobách dbá
a zodpovedá za odstránenie odpadu zo stanovíšť nádob, ktorý sa dostal mimo nádob pri
manipulácii s nimi za účelom ich vyprázdnenia. Pri výskyte iného odpadu ako je komunálny
odpad na stanovištiach odpadových nádob, upovedomí o vzniknutej situácii objednávateľa
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a zabezpečí adekvátne kroky na jeho odstránenie. Poskytovateľ nie je povinný odstrániť odpad
nachádzajúci sa mimo stanovišťa.
9. Poskytovateľ je pri manipulácii s odpadovými nádobami a kontajnermi povinný dodržiavať
všetky platné právne normy v oblasti nakladania s odpadmi a zásady bezpečnosti práce.
10. Objednávateľ zodpovedá za dobrý technický stav nádob a kontajnerov, z ktorých vývozca
uskutočňuje vývoz odpadu, pokiaľ sú tieto vo vlastníctve objednávateľa. Poskytovateľ je
povinný písomne upozorniť objednávateľ na nevyhovujúci stav nádob, pokiaľ sú tieto v jeho
vlastníctve, a vyzvať ho na ich opravu alebo výmenu.
11. Škody spôsobené pracovníkmi je poskytovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady.
13. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení
§ 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
ČLÁNOK V.
MIESTO ULOŽENIA ODPADU
1.Miestom pre ukladanie odpadov z územia objednávateľa je zmluvná skládka poskytovateľa a jeho
zberné miesta uloženia prúdu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov oddelene
vyzbieraných z KO od obyvateľov.
ČLÁNOK VI.
CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.Cena za poskytnutie služby predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle §3 zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2.Cena je vyjadrená v eurách.
3. Cena uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy je celková cena a zahŕňa všetky náklady súvisiace
s poskytnutím služby v rozsahu čl. II. t. j. manipulácia s nádobami, dopravné, poplatky za
zneškodňovanie odpadov, spracovanie odpadov, preprava z dočasného zberného miesta, ostatné
režijné a prevádzkové náklady.
4.Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
5.Poskytovateľ musí poskytnutie služby vyúčtovať mesačne s overiteľným spôsobom a to dokladom,
ktorým je protokol o odbere skutočne vykonaných množstiev. Protokol o odbere skutočne vykonaných
množstiev musí byť potvrdený objednávateľom, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
Cena za poskytnutie služby za mesiac je súčet súčinov jednotlivých množstiev uvedených v protokole
o odbere skutočne vykonaných množstiev potvrdených objednávateľom a príslušných jednotkových
cien podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. Cena za poskytnutie služby bude uhradená na základe mesačných faktúr s 30 dňovou splatnosťou
odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71
zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť
fakturácie. Faktúry budú predkladané v dvoch vyhotoveniach pre objednávateľa.
3. Ak poskytovateľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
4. Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné
postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 4
tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých
na strane poskytovateľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 4 predlžuje o túto dobu.
ČLÁNOK VII.
PREVZATIE ZODPOVEDNOSTI
1.

Zodpovednosť za manipulovanie s odpadom prevzatým podľa zmluvy prechádza z objednávateľa
na poskytovateľa okamihom prevzatia odpadu.

2.Zodpovednosť za škody sa riadi ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
3.Pri preberaní odpadu, prípadne pri manipulácii s ním poskytovateľ nesie zodpovednosť za vzniknuté
škody a bude vystupovať ako držiteľ v zmysle zákona č. 75/2015 Z. z. o odpadoch.
4.Počas doby trvania tejto zmluvy nesie poskytovateľ právnu zodpovednosť za škody spôsobené
nedodržaním svojich povinností, vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy.
ČLÁNOK VIII.
TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo
strany poskytovateľa.
3. Podstatným porušením zmluvy zo strany poskytovateľa je vadné plnenie, na ktoré bol
poskytovateľ písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi.
5. Zmluvný vzťah môže byť ukončený aj dohodou zmluvných strán.
ČLÁNOK IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Po ukončení platnosti tejto zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť všetky odpadové nádoby, ktoré
jej boli poskytnuté späť, a to v stave zodpovedajúcom ich veku a príslušnému opotrebeniu,
k akému dochádza pri ich bežnom používaní a manipulácii.
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2.

V prípade zmeny platnej legislatívy majú obe zmluvné strany právo požadovať od druhej strany
také zmeny v tejto zmluve, ktoré vyplynú z nových právnych predpisov.

3.

Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
platného Obchodného zákonníka SR.

4.

Prípadné spory budú riešené vzájomnou dohodou alebo právnou cestou v zmysle platnej
legislatívy SR v tejto oblasti.

5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010
Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje na internetovej stránke objednávateľa.
7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Túto skutočnosť
oznámi objednávateľ poskytovateľovi na e-mailovú adresu poskytovateľa uvedenú v článku č.
1 tejto zmluvy.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne zverené podklady, know-how, marketingové
informácie a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva budú považovať za
utajené a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich nebudú zverejňovať tretím
osobám a budú tieto informácie chrániť.
9. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že si túto zmluvu
prečítali, s jej obsahom súhlasia a ako prejav slobodnej vôle urobenej vážne, určito
a zrozumiteľne túto zmluvu podpisujú.
10. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
dve vyhotovenia.
11.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1 – Návrh ceny
V Sečovskej Polianke, dňa .........................

V ........................... dňa ..................

---------------------------------objednávateľ
Michal Urban
starosta obce

–––––-------------------------------poskytovateľ

Strana 8 z 10

Obec Sečovská Polianka
Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Sečovská Polianka
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 – služba
Príloha č. 1 -Návrh zmluvných podmienok

PRÍLOHA Č. 1 NÁVRH CENY

Predpokladaný
Cena za MJ
počet MJ za 2
v € bez DPH
roky

Služba

Katalógové
číslo

Popis služby

MJ

zberné nádoby
120 l

20 03 01

zber a preprava z 120 l
nádob

ks

18 200,00

zberné nádoby
1100 l

20 03 01

zber a preprava z 1100 l
nádob

ks

48,00

zneškodnenie
odpadu zo
120l,240l, 1100l

20 03 01

zneškodnenie odpadu

t

200,00

vývoz

16,00

t

80,00

ks

8,00

zneškodnenie odpadu

t

20,00

zber a preprava
zhodnotenie odpadu
zber a preprava
zneškodnenie odpadu
zber a preprava
zneškodnenie odpadu
zber a preprava
zneškodnenie odpadu

vývoz
t
vývoz
t
vývoz
t
vývoz
t

8,00
0,40
8,00
12,00
8,00
0,40
8,00
8,00

€/ks

775,00

€/ks

2,00

Inštalácia čipov na
komunálny odpad

€/ks

777,00

Správa čipov na
komunálny odpad na
rok a elektronický
prístup pre verejného
obstarávateľa do
systému na sledovanie

€/ks

1 554,00

––––––
––––––
––––––
t

––––––
––––––
––––––
320,80

veľkokapacitný
kontajner
7
m3

20 03 07

drobný stavebný
odpad 5 -12 m3

20 01 38

20 01 25
Iný separovaný
odpad

20 01 10
20 01 11

Nebezpečný
odpad

rôzne

Položky čipového
systému pre
váženie
komunálneho
odpadu

vývoz
veľkokapacitného
kontajnera 7 m3
zneškodnenie odpadu
vývoz
veľkokapacitného
kontajnera

Čipy na plastové
nádoby na komunálny
odpad 120/240 l
Čipy na nádoby na
komunálny odpad
1100l

SPOLU bez DPH v €
DPH ..... % v €
SPOLU s DPH v €
Zákonný poplatok
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Cena v € za
požadovaný
počet m. j. bez
DPH

7 057,60
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Celkom s DPH a zákonný poplatok

V Sečovskej Polianke, dňa .........................

V ........................... dňa ..................

---------------------------------objednávateľ
Michal Urban
starosta obce

–––––-------------------------------poskytovateľ

Strana 10 z 10

