ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
uzavretá v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a v súlade so zákonom 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“)
Článok 1 Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ služby:
názov:
adresa sídla:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:
oprávnené osoby
zastupujúce objednávateľa:

1.2. Poskytovateľ služby:
obchodné meno:
adresa sídla:
IČO:
IC DPH:
zápis v OR:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:
oprávnené osoby
zastupujúce poskytovateľa:

Obec Slovenská Ľupča
Obecný úrad Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča
00313823
Prima banka a.s.
SK07 5600 0000 0012 0162 5001
Mgr. Roland Lamper, starosta obce
v zmluvných veciach: Mgr. Roland Lamper, starosta obce
v technických veciach: Miroslava Oravcová

Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34 115 901
SK 2020386148
Okresného súdu Trenčín I, vl. č. 54/R, odd: Sa
Československá obchodná banka, a.s.
SK70 7500 0000 0000 2581 8343
Ing. Oliver Šujan – člen predstavenstva
Ing. Slavomír Faško – člen predstavenstva
Marianna Klobušická – regionálna riaditeľka

Východiskové podklady
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa služby zo dňa 12.08.2022 vo verejnej súťaži.
Článok 2
Predmet plnenia zmluvy
2.1. Zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnocovania alebo likvidácie/zneškodnenia KO a DSO a ich vytriedených zložiek
na území obce Slovenská Ľupča na základe výsledku verejného obstarávania.
2.2. Rozsah predmetu plnenia je určený pre predpokladané množstvo odpadu za rok podľa časti B.2 súťažných podkladov
„Spôsob určenia ceny“ uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
2.3. Rozsah predmetu plnenia zmluvy bude upravený podľa skutočného množstva vzniknutého komunálneho odpadu a
drobného stavebného odpadu. Fakturácia bude vykonávaná na základe skutočných množstiev odpadu s použitím
zmluvne dohodnutých jednotkových cien.
2.4. Predpokladaný časový a vecný harmonogram plnenia zmluvy vypracovaný podľa časti B.1 súťažných podkladov
„Opis predmetu zákazky“ je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozsah predmetu plnenia jednotlivých zložiek separovaného odpadu, s
polročnou výpovednou lehotou.
Článok 3
Termín plnenia zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 60 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Článok 4
Cena služby a platobné podmienky
4.1. Cena služby je stanovená v členení podľa druhov odpadov na základe ponuky z verejnej súťaže s uvedením
jednotkových cien podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

4.2. Celková cena služby je 834 621,00 eur s DPH za 60 mesiacov a predpokladané množstvo.
4.3. Celková cena bude upravená podľa skutočného množstva poskytnutej služby, pri zachovaní jednotkových cien.
4.4. Ak sa vyskytne výnimočne iný druh komunálneho odpadu, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, cena za
nakladanie s týmto odpadom bude stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa služby.
4.5. Objednávateľ neposkytne preddavok.
4.6. Fakturácia bude vykonávaná jedenkrát mesačne, podľa skutočného množstva a rozsahu poskytnutých služieb, po
odsúhlasení faktúr objednávateľom.
4.7. Súčasťou faktúry budú doklady – súpis poskytnutej služby (počet ton jednotlivých druhov odpadu, jednotkové ceny,
celkové ceny, vážne lístky odpadu).
4.8. Objednávateľ potvrdí vecnú správnosť faktúr do 7 dní od doručenia faktúr. Úhradu faktúr vykoná objednávateľ po
potvrdení správnosti.
4.9. Splatnosť faktúr bude 30 dní.
4.10. Jednotkové ceny môžu byť upravované iba na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve
odsúhlaseného obidvoma zmluvnými stranami, a to v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových a colných
predpisov, v prípade preukázateľného zvýšenia ceny PHM, výnimočne na základe iných relevantných dôvodov,
majúcich preukázateľne vplyv na cenu, avšak len za súčasného splnenia podmienok uvedených v ustanoveniach §
10 a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 5
Podmienky poskytovania služby
5.1. Poskytovateľ služby je povinný dodržiavať platné právne normy a predpisy.
5.2. Zodpovednosť za manipuláciu s odpadom prevzatým podľa tejto zmluvy prechádza z objednávateľa na poskytovateľa
služby v okamihu prevzatia odpadu.
5.3. Zneškodňovanie odpadov sa uskutoční uložením odpadov na skládku/ skládky Regionálna skládka odpadov Banská
Bystrica, Marius Pedersen, a.s., Šalková 4414, 974 11 Banská Bystrica.
5.4. Zhodnocovanie odpadov sa uskutoční spôsobom R3, R4, R12 v zariadení/ zariadeniach na zhodnocovanie odpadov
Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – Marius Pedersen, a.s. prevádzka Šalková 4414,
974 11 Banská Bystrica a v zariadení na zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Lieskovská
cesta 15, 962 21 Lieskovec.
Poskytovateľ služby je oprávnený počas trvania tejto zmluvy jednostranne zmeniť spôsob zneškodňovania resp.
zhodnocovania odpadov, ako aj odberateľa odpadov za účelom zneškodnenia resp. zhodnotenia odpadov, v závislosti
od ceny a obchodných podmienok u ostatných odberateľov, s výnimkou subdodávateľov podľa čl. 7 tejto zmluvy.
5.5. Poskytovateľ služby bude viesť evidenciu jednotlivých druhov odpadov v členení podľa Katalógu odpadov. Evidencia
bude obsahovať druh odpadu, množstvo odpadu, číslo Katalógu odpadov, spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia,
miesto zneškodnenia. Evidencia bude poskytovaná objednávateľovi 1 x ročne za kalendárny rok.
5.6. Za dobrý technický stav smetných nádob zodpovedá vlastník nádob. Ak poskytovateľ služby zistí zlý technický stav
nádob (ktorý je prekážkou pri manipulácií s nádobami pri vývoze odpadu), ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa
služby, upozorní ho na to.
5.7. Za poškodenie smetných nádob v dôsledku zlej manipulácie pri vývoze odpadu zodpovedá poskytovateľ služby.
5.8. Objednávateľ má právo vykonávať kontrolu množstva a kvality poskytovanej služby:
5.8.1. Objednávateľ bude zabezpečovať kontrolu hmotnosti vyvážaného komunálneho odpadu, ktorú bude viesť
poskytovateľ služby fyzickou kontrolou, ktorú bude vykonávať zamestnanec obce Slovenská Ľupča.
Poskytovateľ služby zabezpečí vážiaci systém, inštalovaný medzi zariadením podvozku a nadstavbou
zberného vozidla, ktorým bude možné určiť váhu odpadu v obci, a to s možnosťou okamžitého vytlačenia
vážneho lístka alebo postupom, keď po ukončení zberu zmesového komunálneho odpadu zamestnanec
obecného úradu overí jeho hmotnosť na vážnom zariadení auta a výslednú váhu odsúhlasí svojim podpisom
vodičovi.
5.8.2. Skutočné množstvo vyseparovaných zložiek NO objednávateľ odsúhlasí na základe dokladu od oprávneného
odberateľa. Doklady predloží poskytovateľ služby. Kontrolu vykoná objednávateľ minimálne pri fakturácii.
5.9. Smetné nádoby 110 l, 120 l, 240 l a 1100 l pre rodinné domy a bytové domy sú v majetku a užívaní obyvateľov obce
Slovenská Ľupča. Smetné nádoby podnikateľov budú vlastníctvom podnikateľov, alebo budú prenajímané
poskytovateľom služieb na základe vzájomnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom. Smetné nádoby
obyvateľov obce Slovenská Ľupča a smetné nádoby podnikateľov je poskytovateľ služby po vyprázdnení povinný
umiestniť na pôvodné miesto.
5.10. VKK a smetné nádoby na separovaný odpad sú majetkom poskytovateľa služby.

Článok 6
Čas plnenia zmluvy
6.1. Zmluvné strany určia dni vývozu zmesového komunálneho odpadu pre jednotlivé druhy nádob v rámci príslušného
týždňa a harmonogramu.
6.2. Poskytovateľ služby je povinný uskutočňovať vývoz odpadu v stanovený deň, a to podľa zmluvne určeného intervalu
vývozu. V prípade, že vývoz nebude možné uskutočniť v stanovenom termíne, poskytovateľ služby zabezpečí jeho
vykonanie najneskôr do 24 hodín od zmluvne dojednaného termínu.
Článok 7
Povinnosti poskytovateľa, údaje o subdodávateľoch
7.1. Poskytovateľ je povinný poskytovať Služby podľa Zmluvy sám alebo prostredníctvom tretej osoby – subdodávateľa.
V takom prípade však Poskytovateľ zodpovedá voči Objednávateľovi za poskytovanie Služieb rovnako, ako keby
Služby poskytoval sám.
7.2. Poskytovateľ prehlasuje, že má on a rovnako aj všetci subdodávatelia splnené všetky povinnosti vyplývajúce mu zo
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).
7.3. Zoznam subdodávateľov Poskytovateľa, ktorý predložil Poskytovateľ do času uzavretia Zmluvy v zmysle § 41 Zákona
o verejnom obstarávaní, spolu s údajmi o jednotlivých subdodávateľoch a údajmi o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu
údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy došlo k zmene. Poskytovateľ je oprávnený
počas trvania Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy alebo doplniť
nového subdodávateľa len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný písomne
požiadať Objednávateľa o súhlas so zmenou subdodávateľa uvedeného v zozname, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy
alebo doplnením nového subdodávateľa najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, v ktorom Poskytovateľ plánuje, aby
sa nový zmenený a/alebo doplnený subdodávateľ začal podieľať na poskytovaní Služieb podľa tejto Zmluvy.
Poskytovateľ doručí písomnú žiadosť o súhlas so zmenou/doplnením subdodávateľa, ktorá bude obsahovať údaje o
navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu podľa Prílohy č. 3 Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť sa písomne k
doručenej žiadosti Poskytovateľa v lehote do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti. Zmenu/doplnenie
subdodávateľa sú Zmluvné strany povinné zaznamenať v dodatku uzatvorenom k tejto Zmluve.
7.4. Poskytovateľ, jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávatelia podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod
7 Zákona o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní do
registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len
vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri
partnerov verejného sektora. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy
Poskytovateľom a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. Poskytovateľ je povinný
zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne
splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov
verejného sektora. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov
verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v
zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.
7.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného
sektora, ako aj z dôvodu výmazu subdodávateľa v prípade, ak trvá jeho povinnosť zápisu v registri partnerov verejného
sektora. Objednávateľ nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15
ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Zmluva v takom prípade zaniká doručením oznámenia o
odstúpení od Zmluvy.
7.6. Poskytovateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy spĺňa v celom rozsahu všetky podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa ust. § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Poskytovateľ je povinný
počas celej doby trvania tejto Zmluvy a plnenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy spĺňať podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa ust. § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade ak Poskytovateľ kedykoľvek
počas doby trvania tejto Zmluvy a plnenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy prestane spĺňať ktorúkoľvek z podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ust. § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, považuje sa to za
podstatné porušenie tejto Zmluvy Poskytovateľom a dôvod, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
Článok 8
Miesto poskytovania služby
Intravilán obce Slovenská Ľupča.
Článok 9
Záruky
9.1. Poskytovateľ služby zodpovedá za všetky škody, spôsobené jeho činnosťou pri poskytovaní služby.
9.2. Poskytovateľ služby zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku neplnenia zmluvne dohodnutých
povinnosti zo strany poskytovateľa služby.

Článok 10
Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy
10.1. Ostatné obchodné vzťahy neobsiahnuté v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami III. časti platného
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
10.2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a v prípade hrubého porušenia
zmluvy na strane poskytovateľa služby. Za hrubé porušenie zmluvy sa bude považovať meškanie s plnením predmetu
zmluvy o viac ako 5 dní.
Článok 11
Zmluvné pokuty
Na základe dohody účastníkov zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu za
porušenie povinnosti poskytovateľa poskytnúť službu riadne a včas, pričom zmluvné strany ustálili, že zmluvnú
pokutu je objednávateľ oprávnený účtovať za omeškanie poskytovateľa trvajúce dlhšie ako 24 hodín od dohodnutého
termínu plnenia. Výšku zmluvnej pokuty stanovili účastníci zmluvy na 200,- eur za každý deň omeškania, pričom
objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu za každý jeden prípad porušenia povinnosti poskytovateľa
poskytnúť službu riadne a včas.
Článok 12
Protikorupčná doložka
1.
2.

3.
4.
5.

Pri plnení tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy
a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie.
Poskytovateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo
iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia predmetu Zmluvy neponúka, ani nebude priamo alebo
nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek oceniteľné hodnoty, alebo
poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia zamestnancovi Objednávateľa, za účelom ovplyvňovať
konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej
funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri podnikateľskej činnosti.
Poskytovateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi Objednávateľa akékoľvek podozrenie na
porušenie akéhokoľvek ustanovenia tohto článku Zmluvy a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.
V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených ustanovení tohto článku Zmluvy Poskytovateľom je
Objednávateľ oprávnený, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstúpiť od Zmluvy, a to s okamžitou platnosťou
bez toho, aby Poskytovateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie a/alebo porušenie protikorupčného
správania, odškodní Objednávateľa v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek
stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tohto článku Zmluvy.
Článok 13
Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a poskytovateľ služby
dve vyhotovenia.

Objednávateľ služby :

Poskytovateľ služby :

V Slovenskej Ľupči dňa

V Trenčíne dňa 25.08.2022

___________________

________________________________

Mgr. Roland Lamper
starosta obce

Ing. Oliver Šujan, člen predstavenstva
Ing. Slavomír Faško, člen predstavenstva

