Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202125085_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
Partizánska 55, 07101 Michalovce, Slovenská republika
186490
2020747817
SK2020747817
IBAN: SK7556000000004240287002
+421566403811

Dodávateľ:
Obchodné meno:

STAFER, s.r.o.

Sídlo:

ul. Priemyselná č. 7, 07101 Michalovce, Slovenská republika

IČO:

36195715

DIČ:

2020039934

IČ DPH:

SK36195715

Bankové spojenie:

IBAN: SK0202000000001370026456, BIC: SUBASKBX

Telefón:

0915643073

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Preprava odpadu

Kľúčové slová:

preprava odpadu, odvoz

CPV:

90512000-9 - Služby na prepravu odpadu; 90513000-6 - Služby na spracovanie a likvidáciu
nie nebezpečného odpadu

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Preprava odpadu kontajnerovou súpravou

Funkcia
1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných vzťahov, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami počas celej doby jej trvania pri
činnosti súvisiacej s prepravou komunálneho odpadu a to na základe požiadaviek držiteľa odpadu na priebežnú prepravu
odpadu počas trvania tejto zmluvy.
2. Predmetom prepravy odpadu podľa tejto zmluvy je odpad zaradený podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov pod katalógovým
číslom 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (ďalej len odpad).
3. Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ (a zároveň držiteľ odpadu) v zmysle tejto zmluvy požaduje prepravu
priebežne produkovaného odpadu dočasne uloženého v priestoroch prekládkovej stanice Žabany do zariadenia na
zneškodňovanie odpadov Remko Sírnik s.r.o. v objeme max. 80 t/24 hodín, respektíve cca. 500 – 1 600 t/mesiac (priebežné
plnenie počas celého trvania zmluvy) . Prepravu dočasne uloženého odpadu z priestorov prekládkovej stanice bude prepravca
zabezpečovať priebežne podľa pokynov objednávateľa (držiteľa odpadu) v objeme do 6 000 ton za zmluvné obdobie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Predpokladané druhy a množstvá odpadov, pre ktoré je
potrebné zabezpečiť prepravu odpadu počas trvania
zmluvy vrátane katalógového čísla odpadu: 20 03 01
Zmesový komunálny odpad

tona

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne
6000

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
CENA A FAKTURÁCIA
1. Cena zahŕňa pristavenie, zloženie kontajnerovej súpravy, nakládku na skládke Žabany, naloženie kontajnerov (cca 1 hod.),
odvoz odpadu na skládku Sirník, vykládku odpadu na skládke Sirník (cca 1 hod), cestu späť.
2. Celková cena musí obsahovať všetky náklady dodávateľa za prepravené množstvo 6000 ton odpadu počas trvania zmluvy.
3. Dodávateľ do ceny predmetu zákazky započíta všetky náklady spojené s jeho plnením, nakoľko objednávateľ bude cenu
dodávateľa pri uzavretí zmluvy považovať za zmluvnú cenu – maximálnu.
4. Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy na poskytnutie služby predložiť
objednávateľovi rozpis ceny.
5. V rozpise ceny musí byť uvedená cena za prepravu 1 tony odpadu v € bez DPH. Cena za prepravu 1 tony odpadu je podiel
celkovej ceny (vysúťaženej) bez DPH za prepravu odpadu a celkového množstva odpadu 6 000 t.
6. Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby.
7. Povinnými prílohami k fakturácií sú doklady potvrdzujúce zneškodnenie odpadu - vážne lístky zo skládky Remko Sírnik
s.r.o.
8. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu, v opačnom prípade bude vrátená dodávateľovi a lehota na jej
úhradu neplynie a začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení faktúry bez vád.
9. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10. Fakturácia bude vykonávaná mesačne na základe skutočného počtu jednotlivých prepráv odpadu. Cena za jednotlivé
prepravy sa vypočíta ako súčin ceny za prepravu 1 tony odpadu (€/tona) a hmotnosti prepraveného odpadu uvedeného na
vážnom lístku zo skládky Remko Sírnik s.r.o.
11. Dodávateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom činností podľa odseku 1.2 zmluvy, a že
sú mu známe technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky ich realizácie.
PRÁVA A POVINNOSTI
12. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami, ktoré sú k vykonaniu činností podľa odseku 1.2 zmluvy potrebné a
že tieto činnosti vykoná s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
13. Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinnosti uvedenej v odseku 1.3.12 a to aj v prípade, ak ide o
škodu spôsobenú tretími osobami, prostredníctvom ktorých plní túto zmluvu. Za škodu podľa tohto odseku sa považujú aj
sankcie uložené príslušnými orgánmi štátnej správy objednávateľovi. Zároveň sa porušenie akejkoľvek povinnosti podľa tohto
odseku zmluvy zo strany dodávateľa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od tejto zmluvy
odstúpiť.
14. Dodávateľ je povinný preukázať technickú spôsobilosť v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) Zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní technickú spôsobilosť do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
15. Ak dodávateľ nebude zabezpečovať prepravu odpadu z prekládkovej stanice do miesta zneškodňovania odpadu vlastnými
prostriedkami a na preukázanie technickej spôsobilosti v zmysle § 28 ods. 1 písm. j) Zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní preukazoval technickú spôsobilosť inou osobou, je povinný počas celej doby trvania tejto zmluvy na prepravu
využívať len túto osobu, prostredníctvom ktorej v zmysle § 28 ods. 2 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uvedenú
technickú spôsobilosť vo verejnej súťaži, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy preukazoval.
16. Porušenie povinnosti podľa odseku 1.3.15 dodávateľom sa považuje za podstatné porušenie podmienok tejto zmluvy.
Dodávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinnosti uvedenej v tomto odseku. Za škodu spôsobenú v zmysle
tohto odseku sa považujú aj sankcie uložené príslušnými orgánmi verejnej správy objednávateľovi v súvislosti s dodržiavaním
ustanovení príslušnej legislatívy upravujúcej verejné obstarávanie (predovšetkým Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a
súvisiace vyhlášky).
17. Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy blokovať prostriedky vo výške min. 2000 € na bežnom účte
dodávateľa určené na finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu, alebo uzatvoriť poistenie zodpovednosti za
škody, ktoré by v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy mohol spôsobiť objednávateľovi príp. tretím osobám.
18. Dodávateľ vyhlasuje, že bude svoj záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy vykonávať v súlade s ustanoveniami zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že na jeho vykonávanie má
príslušné povolenie/a vydané príslušnými orgánmi štátnej správy (registráciu) a do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
ho predloží objednávateľovi.
19. Miestom nakládky odpadu je prekládková stanica umiestnená v areáli Skládky nie nebezpečného odpadu Žabany, miestna
časť mesta Michalovce. Nakládku odpadu sa uskutoční na náklady objednávateľa a to vlastnými prostriedkami objednávateľa
nakladačom do zložených kontajnerov zvrchu. Výška kontajnera cca 2,5 m.
20. Preprava odpadu zo skládky Žabany do miesta zneškodnenia odpadu – skládka Remko Sírnik s.r.o. sa realizuje
nákladnými motorovými vozidlami dodávateľa - kontajnerová súprava s minimálnou nosnosťou 15 t s možnosťou vyklápania
kontajnera. Kontajnery musia byť opatrené ochrannou sieťou pri prevoze.Priemerná hmotnosť odpadu naloženého do 2 ks
kontajnerov s objemom 30 m3 je 9+9=18 ton.
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21. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná činnosti podľa odseku 1.2 tejto zmluvy na základe e-mailovej alebo SMS požiadavky
objednávateľa, ktorá bude obsahovať predpokladané množstvo odpadu, termín a čas naloženia odpadu a to v lehote 24 hodín
od doručenia požiadavky.
22. Na základe dohody zmluvných strán z tejto zmluvy nevzniká objednávateľovi povinnosť požiadať dodávateľa o vykonanie
činnosti podľa odseku 1.2 tejto zmluvy. Dodávateľ akceptuje túto skutočnosť a uvedené sa nebude považovať za porušenie
žiadneho ustanovenia tejto zmluvy a nezakladá nárok na náhradu žiadnej škody.
23. Dokladom o prevzatí odpadu dodávateľom budú vážne lístky vystavené bezprostredne po odvážení množstva naloženého
odpadu na váhe Skládky Žabany.
24. Dokladom o prevzatí odpadu zneškodňovateľom – skládkou Remko Sírnik s.r.o. budú vážne lístky vystavené
bezprostredne po odvážení množstva prijatého odpadu na váhe Skládky Remko Sírnik s.r.o.
25. Originály obidvoch vážnych lístkov budú súčasťou mesačnej vyúčtovacie faktúry ako doklad o zrealizovaní konkrétnej
prepravy.
26. Dodávateľ predloží na vyžiadanie objednávateľa doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob
nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti.
27. Množstvo prepravovaného odpadu je len orientačné - odhadované. Dodávateľ je povinný akceptovať požiadavku
objednávateľa na zníženie rozsahu plnenia.
28. Dodávateľ predloží objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy potvrdenie o registrácii podľa § 98
ods.1 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S ODPADMI
29. Pri plnení tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia
podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách objednávateľa a
zneškodňovateľa odpadu, v ktorých sa bude plniť táto zmluva (ďalej len „pracovisko“).
30. Dodávateľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek (ďalej len „ŽP“). Najmä je
povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení
tejto zmluvy na ŽP. Dodávateľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení
tejto zmluvy spôsobí.
31. Dodávateľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými fyzickými osobami, ktorých zdravotný
stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa
právnych predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, a to bez
ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku
rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy.
32. Dodávateľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení
zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré
vykonal dodávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi
vykonávané činnosti na pracovisku pri plnení tejto zmluvy.
33. Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky alebo prípravky a plniť
túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné
pomôcky a prostriedky
34. V rámci ochrany ŽP je dodávateľ povinný predchádzať vzniku odpadov a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení
tejto zmluvy je povinný nakladať alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva
(ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.
35. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO
a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými
štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH.
36. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany odberateľa odpadu oprávňuje objednávateľa
bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
37. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať interné nariadenia zneškodňovateľa odpadu zamerané na zabránenie šírenia
koronavírusu.
38. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť dodávateľa do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy s internými nariadeniami
zneškodňovateľa odpadu zameranými na zabránenie šírenia koronavírusu.
SANKCIE
39. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania odberateľa odpadu s plnením svojho záväzku v lehote stanovenej v
odseku 1.3.21 tejto zmluvy o viac ako 24 hodín, je objednávateľ oprávnený požadovať od odberateľa odpadu zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 500 eur za každých začatých 24 hodín omeškania v prípade prvých troch (3) kalendárnych dní
omeškania a od štvrtého (4.) kalendárneho dňa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 eur za každých začatých 24
hodín omeškania. Nedotýkajúc sa uvedeného, objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
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40. Objednávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa odpadu zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každé menej závažné
porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa tejto
zmluvy a vo výške 2 000 eur za každé hrubé porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby
životného prostredia vrátane OH podľa tejto zmluvy.
41. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy sú splatné na základe písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany doručenej povinnej
zmluvnej strane a to v lehote 30 kalendárnych dní.
42. Ukončenie zmluvného vzťahu:
42. 1. zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán,
42. 2. výpoveďou; s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej strane doručená.
43. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva, práva a povinnosti zmluvných strán v nej neupravené, ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Michalovce

Obec:

Michalovce

Ulica:

Partizánska 55

Čas / lehota plnenia zmluvy:
17.01.2022 08:21:00 - 30.06.2022 23:59:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

tona

Požadované množstvo:

6000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 68 900,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 82 680,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.01.2022 11:02:01
Objednávateľ:
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
STAFER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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