Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201539565_Z
Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Rosina

Sídlo:

Rosina 167, 01322 Rosina, Slovenská republika

IČO:

00647519

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

+421415000006

Dodávateľ:
Obchodné meno:

T+T, a.s.

Sídlo:

Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina, Slovenská republika

IČO:

36400491

DIČ:

2020106429

IČ DPH:

SK2020106429

Číslo účtu:

SK3611110000006620494002

Tel:

0905596077

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov v obci

Kľúčové slová:

odpad, separovaný zber, zber odpadu, odpadové hospodárstvo

CPV:
Druh/y:

90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 90510000-5 - Likvidácia a
spracovanie odpadu; 90511000-2 - Služby na zber odpadu; 90512000-9 - Služby na prepravu
odpadu; 90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu nie nebezpečného odpadu
Služba

Kategória služieb:

16. Likvidácia odpadovej vody a odpadu; sanitárnea podobné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Odvoz a zhodnotenie separovaného odpadu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, od 1.1.2016 v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
• Prenájom a dodávaka zberných nádob.
• Legislatívny servis spočívajúci vo vypracovaní programov odpadového hospodárstva (POH) obce, vystavovaní potvrdení o
zhodnotení vyseparovaných zložiek pre uplatnenie si finančných prostriedkov z Recyklačného fondu.
• Vypracovanie a vedenie evidencie sprievodných listov nebezpečných odpadov a zasielanie na príslušné orgány štátnej
správy.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Kontajner na sklo 1100 l

ks

20

Kontajner na papier 1100 l

ks

10

Kontajner na plast 1100 l

ks

20
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Minimum

Maximum

Presne

Kontajner na kov 1100 l

ks

10

Kontajner na tetra 1100 l

ks

10

Veľkokapacitný kontajne na biologicky rozložiteľný odpad (BRO) 7 m3

ks

1

Skolo - počet vývozov za rok

vývoz

18

Papier - počet vývovozov za rok

vývoz

18

Palst - počet vývozov za rok

vývoz

26

Kov - počet vývozov za rok

vývoz

13

Tetra - počet vývozov za rok

vývoz

18

BRO - počet vývozov za rok

vývoz

5

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Periodicita vývozu nádob so sklom

1 krát za 3 týždne

Periodicita vývozu nádob s papierom

1 krát za 3 týždne

Periodicita vývozu nádob s plastom

1 krát za 2 týždne

Periodicita vývozu nádob s kovom

1 krát za 4 týždne

Periodicita vývozu nádob s tetra

1 krát za 3 týždne

Periodicita vývozu BRO

5 krát za rok podľa potreby

Vzdialenosť skládky

do 15 km

Dodávateľ poskytne objednávateľovi vlastné nádoby na separovane
zbierané zložky

farebne rozlíšené a označené nálepkou s popisom aké
druhy odpadov do nádoby patria.

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť doklad o registrácii dodávateľa u vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, a to na nakladanie s odpadmi kategórie "O" a "N" vrátane ich prepravy do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť doklad o registrácii dodávateľa u vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva na zberný dôr do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť doklad o registrácii dodávateľa u vecne a miestne príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva na kompostáreň 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Požaduje s predložiť certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality
služieb, ISO 9001 a ISO 14001
Nepredloženie vyššie uvedených dokladov v stanovenej lehote sa bude považovať za porušenie zmluvných podmienok podstatným
spôsobom.
Dodávateľ služby zabezpečí odvoz jednotlivých druhov odpadov prostredníctvom vlastných vozidiel vybavených vážnym zariadením.
Dodávateľ služby zabezpečí zabezpečí vypracovanie harmonogramu vývozu odpadov podľa požiadaviek objednávateľa.
Pri nedodržaní vývozného dňa odpadu určeného v harmonograme vývozu odpadu je dodávateľ služby povinný uskutočniť zber a
prepravu odpadu najneskôr do 24 hodín od plánovaného vývozu.
Dodávateľ je povinný odovzdávať odpad (sklo, papier, plast, kov)) ktorý prevezme od objednávateľa, zhodnotiteľom, ktorí majú
príslušné oprávnenie.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby bezprostredné okolie zberných nádob a kontajnerov zostalo po zbere odpadov čisté.
Dodávateľ zabezpečí manipuláciu zberu separovaného odpadu formou kontajnerov.
Dodávateľ doručí objednávateľovi faktúru na úhradu za poskytnuté služby 1 krát mesačne, súčasťou faktúry budú pracovné listy,
vážne lístky a sprievodné listy NO.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Rosina

Ulica a číslo:

Rosina č. 167, 013 22 Rosina

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.1.2016 9:00:00 - 1.1.2020 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 26 583,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 31 900,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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.
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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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 8.12.2015 9:03:04
Objednávateľ:
Obec Rosina
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
T+T, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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