
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201762496_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Dedinky
Sídlo: Dedinky 79, 04973 Dedinky, Slovenská republika
IČO: 328171
DIČ: 2020961228
IČ DPH:
Číslo účtu: SK1609000000000512978686
Telefón: +421587883250

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FÚRA s.r.o. 
Sídlo: SNP 77, 04442 Rozhanovce, Slovenská republika
IČO: 36211451
DIČ: 2021649575
IČ DPH: SK2021649575
Číslo účtu: SK7052000000000014968709
Telefón: 0903902795

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Odvoz a likvidácia odpadu
Kľúčové slová: odpad, zber odpadu, odpadové hospodárstvo, odvoz odpadu, likvidácia tuhého 

komunálneho odpadu,komunálny odpad
CPV: 90511100-3 - Zber tuhého komunálneho odpadu; 90500000-2 - Služby súvisiace s 

likvidáciou odpadu a odpadom; 90511000-2 - Služby na zber odpadu; 90512000-9 - Služby 
na prepravu odpadu

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Odvoz a likvidácia odpadu

Funkcia

Zber,odvoz, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov v zmysle zákona  č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Komunálny odpad t/rok 35 42

Objemný odpad t/rok 2 5

Predpokladané množstvo vyvezených zberných nádob 
110l a 120l ks/rok 1200 1400

Predpokladané množstvo vyvezených nádob  1100l ks/rok 110 130

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Zber a odvoz komunálneho odpadu,ktorý sa nedá zhodnotiť na riadenú skládku.

Zneškodnenie odpadu na riadenej skládke odpadu.

Akceptovanie žetónového systému pri zbere odpadu. Vykonávanie zberu iba z označených zberných nádob a kontajnerov na 
odpad.

Zber zmesového komunálneho odpadu zrealizovať  v čase od 7:00 - 13:00 hod.

Zabezpečenie upratovania a vyčistenia plôch po vysypaní zberných nádob a kontajnerov.

Zabezpečenie pristavenia a odvozu veľko objemových kontajnerov na zber objemového odpadu 2x ročne na miesta, ktoré určí
objednávateľ, v predpokladanom počte 2 ks ročne.

Objednávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné, určené priemerom za dlhšie časové 
obdobie. Počas realizácie služby môže dôjsť k nárastu alebo úbytku množstva odpadov.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa, počas poskytovania služieb, dodržanie noriem a technických postupov, požiadaviek na
ochranu bezpečnosti pri nakladaní a likvidácií odpadov a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce podľa platnej legislatívy.

Objednávateľ vyžaduje od dodávateľa vykonávať zber komunálneho odpadu špeciálnym zberovým vozidlom.

Vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode na 
majetku alebo  alebo poškodeniu životného prostredia, postupovať pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou.

Umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť  na zberné alebo zvozové stanovište.

Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi služby, potrebnú účinnosť podaním potrebných informácií k realizácií plnenia 
z tejto zmluvy.

Uskutočniť náhradný vývoz do 24 hodín, ak nebolo  možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu zo závažných dôvodov ( 
napr. poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a pod.)

Fakturácia bude vykonaná v mesačnej periodicite, v štruktúre podľa množstva a rozsahu poskytnutých služieb.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej riadneho doručenia objednávateľovi.

Dodávateľ služby je povinný predložiť doklad o množstve odpadu ( vážny lístok) a záznam o prevádzke motorového vozidla 
objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou. Sprievodný list nebezpečných odpadov je dodávateľ povinný doručiť bezodkladne 
po uskutočnení vývozu odpadov.

Dodávateľ služby je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť rozpis jednotkových cien 
všetkých položiek s rozčlenením  na cenu s DPH a bez DPH.

Dodávateľ služby je povinný do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy predložiť oprávnenie poskytovať 
službu, ktorá je predmetom zákazky.

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.

Objednávateľ požaduje spracovanie a predloženie harmonogramu zberu odpadov v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy.

Cena za zber a zneškodnenie odpadov je vrátane poplatku v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
v z není neskorších predpisov.

Dodávateľ služby má právo na úpravu ceny za zneškodnenie odpadov v prípade zvýšenia poplatku za uloženie odpadov podľa
platnej legislatívy.

Dodávateľ služby je povinný upraviť cenu za zneškodnenie odpadov v prípade zníženia poplatku za uloženie odpadov podľa 
platnej legislatívy.

Ukončenie zmluvného vzťahu:

- zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán,

- výpoveďou s výpovednou  lehotou 2 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 
mesiaci v ktorom  bola výpoveď druhej      strany doručená.

Zmluva sa uzatvára na 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Dedinky
Ulica: 79

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2018 00:00:00 - 31.12.2019 23:59:00

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 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 158,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 989,60 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.11.2017 16:38:00

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

Dodávateľ:
FÚRA s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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