
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20191563_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Trebatice
Sídlo: Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice, Slovenská republika
IČO: 00313106
DIČ: 2020531007
IČ DPH:
Číslo účtu: SK5352000000000009945094
Telefón: 0337798183

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marius Pedersen, a.s.
Sídlo: Opatovská 1735, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 34115901
DIČ: 2020386148
IČ DPH: SK2020386148
Číslo účtu:
Telefón: 0327437543

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zber a odvoz komunálneho odpadu 
Kľúčové slová: odvoz odpadu, likvidácia, zber, uloženie, komunálny odpad
CPV: 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zber a odvoz komunálneho odpadu

Funkcia

Zber, odvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov, ktoré vznikli na území obce v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. - Zákon o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prenájom zberových nádob

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

A.1. 110 lit. kovová 200301 - vývoz 1x za 2 týždne 
(komodita 200301 zmesový komunálny odpad)

vývoz/rok, 
ks/vývoz 26, 147

A.2. 120 lit. plastová - vývoz 1x za 2 týždne (komodita 
200301 zmesový  komunálny odpad)

vývoz/rok, 
ks/vývoz 26, 387

A.3. Prenájom - 1100 lit.  nádoba (komodita 200301 
zmesový  komunálny odpad) ks 19

A.4. 1100 lit. nádoba - vývoz 1x za 2 týždne (komodita 
200301 zmesový komunálny odpad)

vývoz/rok, 
ks/vývoz 26, 19

B.1. Zneškodnenie zmesového  komunálneho odpadu 
(komodita 200301 zmesový komunálny odpad) tona/rok 260 280

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy, pred plnením, predložiť Objednávateľovi, v originálnom 
vyhotovení, platné rozhodnutie príslušného úradu životného prostredia o registrácii dodávateľa v registri právnických osôb, 
ktoré ho oprávňuje Zmluvu plniť.

Dodávateľ je, do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy, pred plnením, povinný predložiť Objednávateľovi, v originálnom 
vyhotovení, certifikát kvality, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality služby, 
min.: ISO 9001 a ISO 14001.

Požaduje sa predložiť podrobný položkový rozpočet s uvedením jednotkových cien do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy.

Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy predložiť Objednávateľovi harmonogram dní, v ktorých bude 
odvážať z katastrálneho územia obce komunálny odpad podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Nedodržanie týchto povinností uvedených v bode 1. a 4. sa bude považovať za hrubé porušenie Zmluvy.

V cene musia byť zahrnuté aj náklady Dodávateľa na dopravu potrebné na uspokojivé poskytnutie služby.

Služba zahŕňa aj zabezpečenie poriadku po vysypaní nádob.

Dodávateľ je od momentu prevzatia odpadu na prepravu zodpovedný za manipuláciu  s týmto odpadom.

Dodávateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kontajnery a nádoby na miesta plnenia oznámené Objednávateľom v stave 
spôsobilom na ich užívanie, do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznamu s adresami miest plnenia.

Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odstraňovať prípadné poškodenia na kontajneroch a nádobách znemožňujúce ich 
riadne užívanie.

Objednávateľ sa zaväzuje prenajaté kontajnery a nádoby užívať spôsobom na to určeným a nevykonávať žiadne úpravy 
prenajatých kontajnerov a nádob.

Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie v rozsahu zodpovedajúcim aktuálnym podmienkam, t.j. aj v menšom alebo 
väčšom rozsahu ako je uvedené v technickej špecifikácii.

V prípade požiadavky objednávateľa zvýšiť alebo znížiť plnenie uvedené v technickej špecifikácii, je Objednávateľ povinný 
písomne predložiť Dodávateľovi takúto požiadavku.

Dodávateľ je povinný akceptovať požiadavku Objednávateľa na zvýšenie respektíve zníženie rozsahu plnenia.

V prípade, že dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu rozsahu plnenia, peňažné plnenie bude vychádzať z jednotkových cien za 
položku uvedených v položkovom rozpočte.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2019 do 31.1.2020

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ v jeho mene zabezpečil všetky potrebné hlásenia vyžadované platnou legislatívou SR.

Dodávateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto Zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné protipožiarne a bezpečnostné 
prepisy.

Dodávateľ je povinný viesť evidenciu stanovištia odpadových nádob so skutočnou frekvenciou vývozov ako podklad pre 
fakturáciu.

Dodávateľ je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie z verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob alebo iného 
priestranstva a ich okolia, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania odpadových nádob alebo vriec.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť zneškodnenie odpadu na skládke vzdialenej max. 20 km od obecného úradu po bránu 
skládky odpadov.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadu v zariadeniach, ktoré si na tento účel zabezpečí, a to v zmysle platnej 
právnej úpravy.

Názov Upresnenie

Predmet zákazky bude nacenený podľa podrobného položkového rozpočtu

Spôsob fakturácie raz mesačne, na základe skutočného objemu odvezeného komunálneho odpadu, 
nájmu a vývozu odsúhlaseného

Splatnosť faktúr 30 dní

Obsah faktúr zákonné náležitosti, špecifikácia poskytnutých služieb podľa položkového rozpočtu a 
súhrn

Cena za prenájom zberových 
nádob zahŕňa aj ich dovoz a ich uloženie na objednávateľom určené miesto

Cena za odvezenú mernú jednotku 
odpadu

zahŕňa všetky náklady spojené s odvozom, vrátane manipulačných poplatkov a 
zákonných poplatkov
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Poplatky za uloženie odpadu a 
zákonné poplatky sú zahrnuté v cene predmetu zákazky

Poplatky za zber, odvoz a 
zneškodnenie sú zahrnuté v cene predmetu zákazky

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Trebatice
Ulica: Hlavná ulica 247/107

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.02.2019 07:30:00 - 31.01.2020 07:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 29 988,43 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.01.2019 11:08:01

Objednávateľ:
Obec Trebatice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Marius Pedersen, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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