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VÝZVA NA

PREDLOŽENIE

PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO)

ZBER TUHÉHO ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
V OBCI NOVÁ VES NAD ŽITAVOU
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Nová Ves nad Žitavou
Sídlo:

Obecný úrad Hlavná č.76
951 51 Nová Ves nad Žitavou

Štatutárny zástupca:

Mgr. Mária Korčoková – starosta obce

IČO:

00 308 331

DIČ:

2021056631

Tel.:

+421 037 7884895

E-mail:

starostka@novavesnadzitavou.sk

Internetová stránka:

www.novavesnadzitavou.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obecný úrad Nová Ves nad Žitavou

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Zuzana Matušková

Ponuky je možné zaslať aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:
matuskova.vos@gmail.com
4.

Predmet obstarávania:

ZBER TUHÉHO ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI NOVÁ VES NAD
ŽITAVOU
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o poskytovaní služby
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho
odpadu skupiny 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov), zo zberných nádob v objeme 110 l, 120 l, 1 100 l a plastových vriec na území Obce Nová
Ves nad Žitavou na riadenú skládku, v predpokladanom objeme cca 220 ton ročne, čo je 440 ton po
dobu trvania zmluvy o poskytovaní služieb. Zberom, pre účely tejto zákazky, sa rozumie výsyp obsahu
zberných nádob podľa dohodnutej frekvencie , vrátane dočistenia bezprostredného okolia stanovíšť
zberných nádob, naloženie, odvoz odpadu na miesto jeho zneškodnenia a jeho zneškodnenie.
Počet zberných nádob o objeme 110 l, 120 l a plastových vriec v čase vyhlásenia tejto zákazky je 650
ks a 1 100 l je 10ks. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu zberných nádob v
tolerancii +/- 10 % počas trvania zmluvy.
Frekvencia výsypu zberných nádob je požadovaná celoročne podľa harmonogramu, nasledovne:
a) 1 x za 14 dní, v pracovných dňoch, v rozsahu 650 ks zberných nádob,

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU
________________________________________________________________________________
b) zber v určený zberový deň bude začatý od 6,00 hod. a ukončený do 17.00 hod,
c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu vývozov v roku, prípadne frekvenciu
vývozov v týždni (zvýšenie príp. zníženie) počas trvania zmluvy o poskytovaní služieb,
d) predpokladaný objem predmetu zmluvy je cca 220 ton ročne, čo je cca 440 ton po dobu trvania
zmluvného vzťahu
Množstvá odpadu bude úspešný uchádzač preukazovať mesačne v tonách a dokladom ku
každej faktúre vždy budú vážne lístky, ktoré môže vydávať z čítačky čiarových kódov alebo zo
zariadenia na zneškodňovanie odpadov
Zber a prepravu (odvoz) odpadu je s ohľadom na spôsob ďalšieho nakladania s odpadom
(uloženie na skládku odpadov) potrebné realizovať spôsobom, ktorý umožňuje plne automatizované
sledovanie zberu odpadu a evidencie zberných nádob formou snímania elektronických čipov na
zberných nádobách, ktoré sú vysypávané do zberného vozidla.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača, aby boli jeho zberné vozidlá využívané pri zbere
odpadu vybavené samostatným certifikovaným dynamickým vážiacim systémom. Systém 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.
Predmetom zákazky je ďalej vybaviť všetky 110, 120 a 1100l nádoby s QR kódom/RFID čipom na
náklady uchádzača, podľa zoznamu s počtom domácností a s počtom druhu nádob vypracovaného
verejným obstarávateľom a vykonávať zber odpadu pomocou čítacieho zariadenia len z nádob
označených s ID kódom.
Zabezpečiť system elektronickej evidence odpadu pre riadne fungovanie elektronického
systému a údržbu elektronických čipov, ako aj priebežné doinštalovanie elektronických čipov na nádoby,
podľa pravidelne aktualizovaného zoznamu domácností od verejného obstarávateľa tak, aby v deň
zberu boli všetky nádoby pripravené na zber odpadu.
Zabezpečiť evidenciu nádob prostredníctvom elektronického systému, ktorá bude obsahovať:
- Informáciu o adrese/polohe nádoby k pridelenej domácnosti
- Meno a priezvisko prihlásenej osoby na trvalý alebo prechodný pobyt na danej adrese
- Počet a druh vyprázdňovanej nádoby
Poskytnúť verejnému obstarávateľovi electronicky on line 24 hodinový prístup k údajom a dátam
uvedených v elektronickom systéme (napr. uložením v cloude, resp. v iným obdobným spôsobom) s
možnosťou sťahovania a prevzatia údajov a dát do databázy verejného obstarávateľa, vrátane
zabezpečenia ochrany týchto údajov a dát pred zneužitím treťou osobou a pred neoprávneným
prístupom tretích osôb.
Zabezpečiť uchovanie a prístup k údajom a dátam za obdobie najmenej vždy celého
predchádzajúceho kalendárneho roka počas trvania zmluvy.
Faktúru budú tvoriť dve položky: reálny počet vyprázdnených 110/120/1100 l nádob podľa
elektronického systému a GPS trasy za jednotlivé dni zberu odpadu, t.j. cena za vyprázdnenie
nádoby/ks a množstvo zneškodneného odpadu podľa vážneho lístka, t.j. cena za zneškodnenie odpadu/
množstvo v tonách.
Úspešný uchádzač bude povinný s odpadom naložiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a súvisiacej Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov a ďalších súvisiacich predpisov a doklady o likvidácií odpadov predložiť
verejnému obstarávateľovi.
Pri plnení predmetu zákazky bude úspešný uchádzač povinný dodržiavať všetky platné
bezpečnostné a iné právne predpisy (napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi,
zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiacej Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov a pod.).
Úspešný uchádzač bude povinný pri plnení predmetu zákazky predchádzať škodám na majetku
tretích osôb, na krytie tohto rizika musí mať uzatvorené poistenie pre prípad poškodenia majetku tretích
osôb spôsobené prevádzkovou činnosťou (napr. použitými vozidlami, náradím a pod.).
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Zneškodnenie vzniknutých odpadov bude úspešný uchádzač uskutočňovať v zariadení na
zneškodňovanie odpadov (napr: skládka odpadov), na ktoré má povolenie na prevádzkovanie v súlade
s Vyhláškou č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, resp. so zariadením na zneškodňovanie
odpadov má uzatvorenú platnú zmluvu s prevádzkovateľom zneškodňovania odpadov po dobu trvania
budúceho zmluvného vzťahu.
Uchádzač preukáže potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii na prepravu a
zber odpadov podľa § 98 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení neskorších
predpisov.
Bližšie podmienky poskytovania predmetu zákazky sú obsiahnuté v návrhu zmluvy o
poskytovaní služieb k tejto výzve na predkladanie ponúk.
7. CPV:

90500000-2

8.

Druh zákazky: služba

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty
a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu
je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.)

10.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra,

Nitriansky kraj
11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: po podpise a
nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb, na obdobie 24 mesiacov od nadobudnutia jej
účinnosti alebo do vyčerpania celého finančného limitu uvedeného v zmluve o poskytovaní služieb,
podľa toho, čo nastane skôr.
12. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: tvoria prílohu nasledovne
a) Zmluva o poskytovaní služby
12. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou
minimálne 14 dní po vystavení faktúry.

13. Lehota na predloženie ponuky:

15.7.2021

do 9:00 hod

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo podpísané a naskenované na emailovú adresu kontaktnej osoby : matuskova.vos@ gmail.com
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka podľa § 44 ods. 3
písm. a) ZVO:
Najnižšia cena
Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako
víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka
bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej alebo elektronickej podobe – naskenované emailom.
Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť predložené
v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
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štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Cenová ponuka uchádzača vypracovaná podľa prílohy 1 tejto výzvy

b.

Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu.
Doklad môže byť aj vytlačený aktuálny zápis z www.orsr.sk, www.zrsr.sk alebo
fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti.

- doklad uchádzač nie je povinný predložiť, podľa § 32 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ
získa údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu
c.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad o zariadení na zneškodňovanie
odpadov (napr. IPKZ), ktoré je vo vlastníctve uchádzača. V prípade zneškodňovania
odpadu subdodávateľom, predložiť platnú zmluvu na celú dobu trvania plnenia
zmluvy.

d. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – príloha 2

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Zuzana Matušková –kontaktná osoba na verejné obstarávanie. Tel.: 0904223613,
mail: matuskova.vos@gmail.com
19. Konflikt záujmov
Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 dozvie o konflikte záujmov, prijme primerné opatrenia
a vykoná nápravu s cieľom zabránenia konfliktu záujmov
Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä
vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo
úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného
obstarávania.

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho
inak neprijateľné.

Nová Ves nad Žitavou, dňa 2.7.2021

Mgr. Mária Korčoková
starosta obce

NOVÁ VES NAD ŽITAVOU
________________________________________________________________________________

PRÍLOHA 1
CENOVÁ PONUKA
Názov zákazky:

ZBER TUHÉHO ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
V OBCI NOVÁ VES NAD ŽITAVOU
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Názov
predmetu
obstarávania:

Zber a odvoz
zmesového
komunálneho
odpadu 110
a 120 l nádoba
Zber a odvoz
zmesového
komunálneho
odpadu 1100 l
nádoba
Zneškodnenie
zmesového
komunálneho
odpadu

MJ

Počet
MJ

Predpokladaný
počet MJ za
obdobie
trvania zmluvy

ks

650

33800

ks

10

520

t

1

440

Cena
za MJ v
€ bez
DPH

Cena
za MJ
v€s
DPH

Celková
cena
spolu v €
bez DPH

DPH
(20 %)

Celková
cena
spolu v
€ s DPH

Celková ponúkaná cena za predmet zákazky
CENA SPOLU:

*platiteľ DPH uvedie cenu s DPH, neplatiteľ DPH uvedie cenu bez DPH
Miesto a dátum:

podpis a odtlačok pečiatky
uchádzača meno, priezvisko
štatutárneho orgánu uchádzača
oprávneného konať
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PRÍLOHA 2

Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle § 32 ods.1 písm.f)
zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.

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

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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VZOR ZMLUVY – PREDLOŽÍ LEN VÍŤAZNÝ UCHÁDZAČ!

Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:
Adresa sídla:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Nová Ves nad Žitavou
951 51 Nová Ves nad Žitavou, Hlavná 76

Mgr. Mária Korčoková – starosta obce
00308331
2021056631
Prima banka Slovensko a.s.,
SK80 5600 0000 0022 0731 6001

1.2. Poskytovateľ :
Adresa sídla:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
telefónne číslo:
e-mail :
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). s názvom predmetu zákazky:

ZBER TUHÉHO ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
V OBCI NOVÁ VES NAD ŽITAVOU
Čl. 2
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového
komunálneho odpadu skupiny 20 03 01 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme 110 l, 120 l, 1 100 l a
plastových vriec na území Obce Nová Ves nad Žitavou na riadenú skládku, v
predpokladanom objeme cca 220 ton ročne, čo je 440 ton po dobu trvania zmluvy o
poskytovaní služieb.
- zmluva sa uzatvára na 24 mesiacov.
- zberová spoločnosť pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku zahrnie dopravné
náklady na realizáciu predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a
zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
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2. Zberom, pre účely tejto zákazky, sa rozumie výsyp obsahu zberných nádob podľa
dohodnutej frekvencie , vrátane dočistenia bezprostredného okolia stanovíšť zberných nádob,
naloženie, odvoz odpadu na miesto jeho zneškodnenia a jeho zneškodnenie.
Počet zberných nádob o objeme 110 l, 120 l a plastových vriec v čase vyhlásenia tejto
zákazky je 650 ks a 1 100 l je 10ks. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu
zberných nádob v tolerancii +/- 10 % počas trvania zmluvy.

3. Frekvencia výsypu zberných nádob je požadovaná celoročne podľa harmonogramu,
nasledovne:
a) 1 x za 14 dní, v pracovných dňoch, v rozsahu 650 ks zberných nádob,
b) zber v určený zberový deň bude začatý od 6,00 hod. a ukončený do 17.00 hod,
c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu počtu vývozov v roku, prípadne
frekvenciu vývozov v týždni (zvýšenie príp. zníženie) počas trvania zmluvy o poskytovaní
služieb,
d) predpokladaný objem predmetu zmluvy je cca 220 ton ročne, čo je cca 440 ton po
dobu trvania zmluvného vzťahu.
4. Úspešný uchádzač bude povinný s odpadom naložiť v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a súvisiacej Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a ďalších súvisiacich predpisov
a doklady o likvidácií odpadov predložiť verejnému obstarávateľovi.
5. Pri plnení predmetu zákazky bude úspešný uchádzač povinný dodržiavať všetky platné
bezpečnostné a iné právne predpisy (napríklad zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a súvisiacej Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a pod.).
6. Úspešný uchádzač bude povinný pri plnení predmetu zákazky predchádzať škodám
na majetku tretích osôb, na krytie tohto rizika musí mať uzatvorené poistenie pre prípad
poškodenia majetku tretích osôb spôsobené prevádzkovou činnosťou (napr. použitými
vozidlami, náradím a pod.).
7. Zneškodnenie vzniknutých odpadov bude úspešný uchádzač uskutočňovať v zariadení
na zneškodňovanie odpadov (napr: skládka odpadov), na ktoré má povolenie na
prevádzkovanie v súlade s Vyhláškou č. 371/2015 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch, resp. so zadiadením na zneškodňovanie odpadov má uzatvorenú platnú
zmluvu s prevádzkovateľom zneškodňovania odpadov po dobu trvania budúceho
zmluvného vzťahu.
8. Miestom plnenia predmetom zmluvy je celé územie obce Nová Ves nad Žitavou.
Čl. 3
ROZSAH SLUŽBY
1.
V prípade potreby zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev na území
objednávateľa mimo určeného harmonogramu vývozu, je objednávateľ oprávnený určiť aj
iný termín zberu tuhého komunálneho odpadu na základe jeho objednávky. Poskytovateľ
je povinný službu zabezpečiť bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od okamihu doručenia
objednávky objednávateľom.
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2.
Objednávateľ požaduje vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k
hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným závadám, ku škode na majetku alebo
poškodeniu životného prostredia. Poskytovateľ je povinný dočisťovať bezprostredné
okolie stanovíšť zberných nádob v okruhu 1 m okolo nádoby a ak sa pri vyprázdňovaní
zberných nádob znečistí verejné priestranstvo, je poskytovateľ povinný takéto znečistenie
ihneď odstrániť.
3.
Pri zistení poškodenia alebo odcudzenia zbernej nádoby na stanovišti je
poskytovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť objednávateľovi elektronickou
formou na mailovú adresu: obec@novavesnadzitavou.sk. Objednávateľ požaduje aj
poškodenú zbernú nádobu vysypať a bezprostredné okolie stanovišťa poškodenej alebo
odcudzenej zbernej nádoby v prípade znečistenia vyzbierať od vysypaných odpadkov a
dočistiť.
5.
V prípade akýchkoľvek technických porúch mechanizmov na strane
poskytovateľa, poskytovateľ zabezpečí náhradný výsyp obsahu zberných nádob do 24
hodín od určeného termínu podľa ods. 3 tohto článku zmluvy. O tejto skutočnosti
upovedomí objednávateľa bezodkladne elektronickou formou na mailovú adresu:
obec@novavesnadzitavou.sk. Poskytovateľ sa zaväzuje, že práceneschopnosť, dovolenky
a iné dôvody neprítomnosti jeho zamestnancov neovplyvnia plnenie tejto zmluvy.
6.
V prípade, ak poskytovateľ nebude schopný zabezpečiť požiadavku náhradného
výsypu obsahu zberných nádob, bude objednávateľ oprávnený zabezpečiť si náhradné
plnenie u iného poskytovateľa na náklady poskytovateľa podľa tejto zmluvy.
7.
Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy a
to povereným zamestnancom objednávateľa.
8.

Všeobecné požiadavky objednávateľa na predmet zmluvy:
a)
Predmetom fakturácie bude skutočný počet vysypaných ton podľa
vážnych lístkov, v jednotlivom dni zberu podľa určenej frekvencie vývozu čl.2
bod.3 zmluvy.
b)
Služby menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a
vyplývajúce z predmetu zmluvy pre ukončenie plnenia predmetu zmluvy, je
požadované zahrnúť do položky plnenia predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, že je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky
podrobnosti pripúšťa previesť služby nižšej technickej resp. kvalitatívnej úrovne
ako je pre daný účel potrebné a obvyklé.
c)
Začiatkom poskytovania služby sa, pre účely tejto zmluvy, považuje
nastúpenie na výkon poskytovania služby spôsobom, ktorým budú dodržané
všetky povinnosti poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvy.
d)
Poskytovateľ zabezpečí spoľahlivý a kvalifikovaný personál, vybavený
pracovným odevom, ochrannými prostriedkami, potrebnými mechanizmami a
náradím a zabezpečí jeho kontrolu.
e)
Pri plnení predmetu zmluvy bude poskytovateľ dodržiavať všetky platné
bezpečnostné a iné právne predpisy (napríklad zákon č. 124/2006 Z. z., , zákon
č. 314/2001 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 79/2015 Z.
z., a pod.).
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f)
Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy predchádzať škodám na
majetku tretích osôb.
9.
Množstvá odpadu bude úspešný uchádzač preukazovať mesačne v tonách a
dokladom ku každej faktúre vždy budú vážne lístky, ktoré môže vydávať z čítačky
čiarových kódov alebo zo zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
10.
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať služby riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť
vykonaných služieb zodpovedá poskytovateľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle
príslušných zákonov a ustanovení Obchodného zákonníka.
11.
Objednávateľ sa zaväzuje, že službu poskytnutú poskytovateľom v kvalite podľa
podmienok dohodnutých touto zmluvou prevezme a zaplatí mu za jej poskytnutie cenu
dohodnutú v Čl. 5 tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v Čl. 6 tejto
zmluvy.
12.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny vo vykonávaní služieb oproti
dohodnutým v tejto zmluve musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
Čl. 4
DOBA PLNENIA
1.
Doba plnenia predmetu zmluvy v zmysle Čl. 12 ods. 1 tejto zmluvy je odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2.
Za doručenie objednávky sa považuje jej doručenie v písomnej forme na adresu
poskytovateľa uvedenú v Čl. 1 tejto zmluvy alebo e-mailom na e-mailovú adresu
poskytovateľa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (doplní uchádzač). O odoslaní objednávky e-mailom
objednávateľ upovedomí poskytovateľa telefonicky. Objednávka odoslaná e-mailom, bude
najneskôr do troch pracovných dní odoslaná v listinnom vyhotovení na adresu
poskytovateľa.
Čl. 5
CENA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1.
Cena za poskytovanú službu, je stanovená v mene euro, v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov., a je stanovená ako
maximálna a záväzná po dobu trvania tejto zmluvy.
2.
Objednávateľ je oprávnený vystaviť objednávku na služby podľa ods. 13.2 tejto
zmluvy, nad rozsah uvedený v tejto zmluve, za zachovania jednotkových cien uvedených
v tejto zmluve a neprekročenia celkovej ceny za predmet zmluvy podľa ods. 3. tohto článku
zmluvy.
3.
Celková cena tejto zmluvy, ako súčet jednotlivých čiastkových plnení za
poskytnutie služby nesmie presiahnuť 58 000,00 EUR bez DPH, čo je 69 600,00 Eur vrátane
DPH počas trvania tejto zmluvy a za dodržania jednotkovej ceny podľa ods. 4 tohto článku
zmluvy a predstavuje maximálnu cenu všetkých plnení predmetu zmluvy.
Jednotlivé fakturácie za každé príslušné obdobie budú vykonávané na základe skutočných
výkonov špecifikovaných v Čl. 3 tejto zmluvy.
4.
Jednotková cena za 1 tonu odpadu tuhého zmesového komunálneho odpadu je
na základe ponuky úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní vo výške podľa
cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve. Zmena dojednanej jednotkovej ceny je
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prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnym
orgánmi zmluvných strán.
5.
V cene sú zahrnuté i náklady na dopravu, všetky priame náklady súvisiace s
predmetom zmluvy, zber, odvoz, váženie, evidencia a zneškodňovanie odpadu, náklady na
zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov,
taktiež sú v cene náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri
poskytovaní služieb.
6.
Poplatok za uloženie odpadu podľa § 5 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je
zahrnutý v jednotkovej cene za 1 tonu predmetu zmluvy uvedenej v ods. 4 tohto článku
zmluvy.
Čl. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
1.
Za vykonané služby je poskytovateľ povinný vystaviť 1 x mesačne faktúru a túto
doručiť do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi, po písomnom
odsúhlasení vykonaných služieb v príslušnom kalendárnom mesiaci oprávneným
zástupcom objednávateľa. Okrem náležitostí uvedených v tejto zmluve bude faktúra
obsahovať jednotlivé výmery uvedené podľa vážnych lístkov a jednotkové ceny. Po
odsúhlasení je faktúra splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. Neoddeliteľnou
súčasťou faktúry sú vážne lístky za príslušný mesiac podpísané oprávnenými zástupcami
poskytovateľa a objednávateľa.
2.
Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.
3.
V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ods.
1. a 2.tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie
bez jej úhrady. Poskytovateľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s
novou lehotou splatnosti.
4.
Jednotlivé fakturácie za príslušné obdobie budú vykonávané na základe
skutočných výkonov špecifikovaných v Čl. 3 tejto zmluvy.
Čl. 7
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1.
Poskytovateľ zodpovedá za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy,
ako aj za porušenie alebo zanedbanie povinností svojich zamestnancov a v plnej miere
zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú zanedbaním jeho povinnosti podľa tejto
zmluvy.
2.

Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutej služby.

3.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vady poskytnutých služieb, má
objednávateľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady
poskytnutej služby podľa Čl. 3 bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín od výzvy
objednávateľa, ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak.
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4.
Na žiadosť objednávateľa je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu vady
poskytnutej služby odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. Náklady na
odstránenie vady podľa predchádzajúcej vety znáša poskytovateľ až do ukončenia
reklamačného konania.
5.
Podmienka doručenia písomnej výzvy sa považuje za splnenú jej odoslaním emailom na e- mailovú adresu uvedenú poskytovateľom v Čl. 4 ods. 2 tejto zmluvy.
6.
Strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť
škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, okrem prípadov, keď sa preukáže, že
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť.
7.
Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností
povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany, alebo nedostatkom
poskytnutej súčinnosti.
8.
Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody, ktoré spôsobí pri plnení tejto
zmluvy vlastným zavinením.
9.
Poskytovateľ zodpovedá za to, že rozsah poskytnutej služby sa zhoduje s údajmi
v sprievodných dokladoch.
Čl. 8
SANKCIE
1.
Ak poskytovateľ napriek písomnej výzve objednávateľa neposkytne riadne
vykonávanie služieb podľa Čl. 2 a 3 tejto zmluvy, podľa podmienok a v termínoch
dojednaných v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť si náhradné plnenie
príslušnej služby u iného poskytovateľa na náklady poskytovateľa podľa tejto zmluvy. Na
úhradu nákladov poskytovateľom podľa tohto bodu sa primerane použijú ustanovenia Čl. 6
zmluvy. Postup objednávateľa súčasne podľa Čl. 8 ods. 2. tým nie je dotknutý.
2.
Ak poskytovateľ napriek písomnej výzve objednávateľa neposkytne riadne
vykonávanie služieb podľa Čl. 2 a 3 tejto zmluvy, podľa podmienok a v termínoch
dojednaných v tejto zmluve, poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške zodpovedajúcej hodnote riadne nevykonanej služby.
3.
Ak poskytovateľ napriek písomnej výzve objednávateľa neodstráni vady v
termínoch podľa Čl. 7 ods. 3. tejto zmluvy, poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej hodnote vadne poskytnutej služby, za každý aj
začatý deň omeškania poskytovateľa s odstránením vady, až do odstránenia vady.
4.
Podmienka doručenia písomnej výzvy sa považuje za splnenú jej odoslaním
elektronicky, na e- mailovú adresu uvedenú poskytovateľom v Čl. 4 ods. 2 tejto zmluvy.
5.
Zmluvné pokuty, ktoré sú príjmom objednávateľa, sú splatné najneskôr 5.
pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry poskytovateľovi.
6.
Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa aj náhradu škody
spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to
aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Poskytovateľ je povinný plniť
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení
zmluvnej pokuty objednávateľovi.
7.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu
riadne vystavenej a doručenej faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň
omeškania.
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Čl. 9
VYŠŠIA MOC
1.
Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc t. j. vis major, považujú prípady, ktoré nie
sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť (napr. vojna,
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď).
2.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o
úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia
nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
Čl. 10
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.
Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Poskytovateľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
2.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši
zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu
príslušný súd.
3.
Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti
týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v Čl. 1 tejto
zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude
sa považovať za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným
komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa
navzájom o akejkoľvek zmene niektorého z identifikačných údajov. Uvedené sa nevzťahuje
na objednávky na poskytovanie služieb a na výzvy podľa Čl. 4, 7 a 8 tejto zmluvy, ktoré je
možné odosielať aj e-mailom.
4.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené ako zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu
druhej strany alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy. Toto neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak počas trvania tejto dohody
a poskytovania služieb na základe nej dôjde k zmene právnych predpisov platných
a účinných v čase podpísania tejto dohody, ak tieto právne predpisy majú oprávnený vplyv
na výšku ceny za poskytované služby na základe tejto dohody, majú zmluvné strany právo
na úpravu ceny, na základe písomného dodatku k tejto dohode, ktorý musí byť odsúhlasený
a podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, a to v rozsahu vyplývajúcom
zo zmeny právnych predpisov od 1. dňa účinnosti príslušných právnych predpisov. Toto
dojednanie sa týka výlučne právnych predpisov upravujúcich nakladanie, spracovanie,
úpravu odpadov a sadzbu DPH.
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6.
V prípade, že v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov dôjde k reálnej, objektívnej a oprávnenej zmene nákladov
na strane poskytovateľa za poskytovanie služby podľa tejto dohody, sa zmluvné strany
musia dohodnúť na úprave ceny, a to výhradne na základe dohody a súhlasu oboch
zmluvných strán vo forme písomného dodatku k tejto dohode podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán. Úprava ceny podľa tohto bodu musí byť v súlade
s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Čl. 11
ZÁNIK ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 24 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v Čl.
5 ods. 3 tejto zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr.
2.
Zmluva môže zaniknúť:
a) uplynutím doby, a to aj za predpokladu, že objednávateľ si neobjednal služby v
objeme podľa Čl. 5 ods. 3. tejto zmluvy;
b) poskytnutím služby vo finančnom objeme podľa Čl. 5 ods. 3. a to aj pred uplynutím
doby na ktorú bola uzatvorená táto zmluva;
c) písomnou dohodou zmluvných strán;
d) písomným odstúpením od zmluvy.
3.
Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 - 351 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
4.
Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek
zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
5.
Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú:
a) ak poskytovateľ nedodržiava kvalitu poskytovanej služby podľa platných
technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa podmienok
určených touto zmluvou,
b) ak poskytovateľ služby nesplní akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu pre neho z Čl. 3
a 7 tejto zmluvy,
c) ak poskytovateľ zadá vykonanie služieb ako celok inej osobe,
d) ak poskytovateľ služby v dôsledku svojej platobnej neschopnosti vstúpi do
likvidácie,
e) ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182
ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
f)
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým poskytovateľovi služby
znemožňuje vykonávanie služieb (napr. neplatenie mesačných faktúr).
6.
Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany
ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od zmluvy podľa § 346
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
7.
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom
jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
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Čl. 12
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným
zákonníkom, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní a len písomnou formou vzostupne číslovanými dodatkami,
so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto

zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
a)
ide o úpravu ceny uvedenej v Čl. 5 bodu 4 tejto zmluvy smerom nadol,
b)
ide najmä o frekvenciu výsypu zberných nádob podľa Čl. 3 ods. 2 tejto zmluvy,
c)
ide o uplatnenie zmeny podľa Čl. 3 ods. 13 tejto zmluvy,
d)
ide zmenu počtu zberných nádob v tolerancii +/- 10 % počas trvania tejto zmluvy;
e)
nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poskytovateľa novým
poskytovateľom, za podmienky, že tento poskytovateľ spĺňa pôvodne určené podmienky
účasti a je právnym nástupcom pôvodného poskytovateľa v dôsledku jeho reorganizácie,
vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku,
f)
nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr.
zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom 2 vyhotovenia
dostane poskytovateľ a 2 vyhotovenia dostane objednávateľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že si túto zmluvu pred jej
podpisom prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určito,
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a súhlas s jej znením
potvrdzujú svojimi podpismi. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.
6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č. 1: Cenová ponuka

V Novej Vsi nad Žitavou dňa ......................

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

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

.................................................
Obec Nová Ves nad Žitavou
Mgr. Mária Korčoková
starostka obce

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

