Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1
Zmluvné strany
1. Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Zodpovedný za veci zmluvné:
Zodpovedný za veci technické:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len dodávateľ)
2. Odberateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Zastúpený: Marián Chovanec, primátor mesta
IČO: 00310182
DIČ: 2021053320
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 526192/200
(ďalej len odberateľ)
Článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je odvoz komunálneho odpadu podľa potrieb odberateľa vo
veľkokapacitných kontajneroch (ďalej len kontajnery) z územia mesta Bánovce nad
Bebravou a jeho pričlenených častí na skládku odpadov a umiestňovanie VOK na území
mesta podľa požiadaviek odberateľa.
Článok 3
Povinnosti dodávateľa
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať služby uvedené v článku 2 tejto zmluvy na základe
osobnej alebo telefonickej objednávky odberateľa (ďalej len objednávka). Služby pri odvoze
odpadu podľa článku 2 tejto zmluvy bude dodávateľ uskutočňovať v termínoch dohodnutých
s odberateľom pri každej objednávke samostatne. Každú objednanú službu je povinný
uskutočniť bez zbytočných odkladov, najneskôr však do 24 hodín od objednávky. Služby
budú u dodávateľa evidované v dennom zázname o prevádzke vozidla nákladnej dopravy
a potvrdené odberateľom v tomto zázname. Odvoz odpadu kontajnermi uskutočnený neskôr
ako do 24 hodín od objednávky bude dodávateľom účtovaný a odberateľom uhradený so
zľavou:
a) 25% z ceny konkrétneho omeškaného odvozu pri meškaní od 25 do 48 hodín,
b) 50% z ceny konkrétneho omeškaného odvozu pri meškaní od 49 do 72 hodín.
V prípade poruchy ramenového nakladača, ktorým sa odvoz uskutočňuje, je dodávateľ
povinný oznámiť túto skutočnosť telefonicky určeným zástupcom odberateľa.

2. V prípade poruchy ramenového nakladača, ktorá bude trvať viac ako 24 hodín, je dodávateľ
povinný zabezpečiť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve náhradné plnenie dodávky,
t.j. odvoz kontajnerov najneskôr do 48 hodín za cenu uvedenú v článku 5 tejto zmluvy.
3. Dodávateľ je povinný určiť kontaktnú osobu pre styk s odberateľom, oboznámiť ju
s obsahom tejto zmluvy a túto osobu oznámiť odberateľovi.
4. Odvoz kontajnerov (výkon) je vodič dodávateľa povinný nechať si potvrdiť určeným
zástupcom odberateľa pre danú objednávku do 24 hodín po uskutočnení výkonu.
5. Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sa vzťahuje na
dodávateľa aj po ukončení zmluvného vzťahu do jedného roka po ukončení zmluvného
vzťahu. Informácie tretím osobám dodávateľ poskytuje len so súhlasom odberateľa.
6. Manipuláciu s kontajnermi uskutočňuje dodávateľ s odbornou starostlivosťou tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu, alebo zničeniu. Škodu, ktorá vznikne na kontajneroch v majetku
odberateľa, poškodením alebo zničením kontajnerov počas manipulácie alebo prepravy, je
dodávateľ povinný odberateľovi nahradiť v plnom rozsahu.
7. Činnosti podľa tejto zmluvy bude dodávateľ vykonávať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s platnými a účinnými
Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Bánovce nad Bebravou, predovšetkým
týkajúcimi sa nakladania s odpadmi.
8. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade so
súťažnými podkladmi a s ponukou, ktorú dodávateľ predložil odberateľovi ako uchádzač vo
verejnom obstarávaní „Vývoz veľkoobjemových kontajnerov na skládku odpadov“ a ktorá je
archivovaná u odberateľa ako súčasť dokumentácie o tomto verejnom obstarávaní. Tieto
dokumenty sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom
odovzdané.
Článok 4
Povinnosti odberateľa
Odberateľ je povinný:
a) určiť kontaktné osoby pre styk s dodávateľom, oboznámiť ich s obsahom tejto zmluvy
a tieto osoby oznámiť dodávateľovi.
b) zabezpečiť na dohodnuté termíny vstup pracovníkov dodávateľa do priestorov odberateľa.
Článok 5
Cena plnenia
1. Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení noviel.
2. Dohodnutá cena za 1 km výkonu je (zvlášť uviesť cenu za km spoplatnenej cesty):
a)
- bez DPH
b)
- DPH 20%
c)
- s DPH
3. Dohodnutá cena za manipuláciu s VOK pri jednom premiestnení, vrátane výkonu je:
a)
- bez DPH
b)
- DPH 20%
c)
- s DPH
4. Uvedené ceny za km a manipulácia platia pre osobitné objednávky mimo bežného
harmonogramu vývozov (rozmiestnenie kontajnerov na území mesta atď)

5. Dohodnutá cena za vývoz 1 ks kontajnera vrátane manipulácie je:
a) - bez DPH
b) - DPH 20%
c) - s DPH
6. Na základe zmeny oprávnených nákladov sa cena upraví dodatkom k zmluve. Dodávateľ po
ukončení bežného mesiaca na základe denného záznamu o prevádzke vozidla nákladnej
dopravy vystaví daňový doklad (faktúru) a doručí ju odberateľovi.
Článok 6
Platobné podmienky
1. Cena za služby, skutočne poskytnuté v bežnom mesiaci dodávateľom v rámci predmetu tejto
zmluvy, bude odberateľom uhrádzaná mesačne a to na základe faktúr, ktoré bude vždy
bezodkladne po skončení mesiaca vystavovať dodávateľ.
2. Podkladom pre vystavenie každej faktúry je potvrdenie o zneškodnení odpadu na skládke
odpadov a výkaz o zrealizovaných vývozoch a poskytnutých službách. Dodávateľ je
oprávnený fakturovať len služby, ktoré skutočne vykonal v súlade s touto zmluvou.
3. Daňové doklady – faktúry musia obsahovať údaje v súlade s touto zmluvnou a platnou
právnou úpravou v SR a EÚ. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti,
odberateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry odberateľovi.
Článok 7
Platnosť zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti do 31.12.2014.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou
ktorejkoľvek zmluvnej strany a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace
a začína plynúť 1.dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď
doručená zmluvnej strane.
3. Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
zo strany dodávateľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä
ak dodávateľ:
a) bude preukázateľne vykonávať služby v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve, na ktoré bol dodávateľ odberateľom písomne upozornený, a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu.
b) bez predchádzajúceho súhlasu odberateľa prevedie všetky alebo niektoré práva
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
4. V prípade, ak bude odberateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o viac ako
60 dní, dodávateľ má nárok odstúpiť od tejto zmluvy.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
2. Túto zmluvu 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 platnom znení
a) mesto Bánovce nad Bebravou zverejní na webovom sídle mesta, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia,
môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto
Bánovce nad Bebravou vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení
zmluvy.
5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť nedeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
v platnom znení a ďalšími predpismi Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez nátlaku a sú si
vedomé právnych následkov z nej vyplývajúcich, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa ..........................

V ......................., dňa ......................

Odberateľ:

Dodávateľ:

.......................................................
Marián CHOVANEC
primátor mesta

.......................................................
.................................
.................................

