Príloha č. 2

ZMLUVA O ZNEŠKODNENÍ ODPADU
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

OBJEDNÁVATEĽ:

ZMLUVNÉ STRANY

Názov:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Sídlo:
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Zastúpený:
MUDr. Tomáš Haško, MPH, predseda úradu
IČO:
30 796 482
DIČ:
2021904456
IČDPH:
nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK5781800000007000198055
Zriadený:
zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade
nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „objednávateľ“)
a
POSKYTOVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v:
Kontaktná osoba:
(ďalej len „poskytovateľ“)
(spolu ďalej len „zmluvné strany“)
Poskytovateľ je úspešný uchádzač verejného obstarávania č........./2019 s predmetom zákazky
„Likvidácia odpadu z čističky odpadových vôd a odlučovača ropných látok v objekte Úradu pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Košiciach “ podľa 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“).
Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený zabezpečovať a poskytovať služby podľa článku II. tejto
zmluvy v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ako aj s ďalšími
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok I.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pravidelný odvoz a zneškodnenie
odpadu vyprodukovaného v čističke odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) a odlučovači ropných látok
(ďalej len „ORL“), nachádzajúcich sa v objekte objednávateľa na Ipeľskej ulici č. 1 v Košiciach
(ďalej len „objekt objednávateľa“), v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy a úprava
vzájomných práv a povinností zmluvných strán a povinnosť objednávateľa zaplatiť za odvoz
a zneškodnenie odpadu cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. Odpady pozostávajú z nasledujúcich
druhov odpadov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „odpad“):
Číslo skupiny, podskupiny, Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu
odpadu
druhu a poddruhu odpadu

Kategória
odpadu

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 03

kaly z lapačov nečistôt

N

19 08 01

zhrabky z hrablíc

19 08 05

kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd

0
0

Článok II.
PODMIENKY ODVOZU ODPADU A JEHO LIKVIDÁCIE

1.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz a zneškodnenie odpadu z ČOV 2x ročne,
a odpadu z ORL 2x ročne, na základe objednávok objednávateľa, ktoré je objednávateľ povinný
doručiť poskytovateľovi v písomnej forme poštou na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
alebo e-mailom na adresu poverenej osoby poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný najneskôr
nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky od objednávateľa písomne potvrdiť príjem
a akceptáciu objednávky. V potvrdení a akceptácií objednávky poskytovateľ uvedie presný termín
zabezpečenia odvozu a zneškodnenia odpadu.
2.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť odvoz a zneškodnenie odpadu najneskôr do 5 pracovných
dní od doručenia objednávky objednávateľa.
3.
Objednávateľ odovzdá poskytovateľovi odpad podľa článku II tejto zmluvy a umožní
poskytovateľovi v rámci svojich možností bezpečný prístup k odbernému miestu a zabezpečí pri
odbere poverenú osobu oprávnenú odpad odovzdať, ako aj potvrdiť odber a správnosť údajov o
odovzdanom odpade (potvrdiť stav ukazovateľa hladiny) na predloženom doklade - protokole,
ktorý je povinný vystaviť poskytovateľ (ďalej len „protokol“).
4.
Poskytovateľ a objednávateľ sú povinní pri preprave nebezpečného odpadu vystaviť a
potvrdiť si sprievodný list nebezpečného odpadu a nákladný list pre vnútroštátnu prepravu
nebezpečných vecí (ADR). Poskytovateľ je povinný zabezpečiť aj potvrdenie sprievodného listu
nebezpečného odpadu a nákladného listu koncovým zariadením na zneškodnenie nebezpečného
odpadu a tento potvrdený sprievodný list nebezpečného odpadu odovzdať objednávateľovi.
5.
Poskytovateľ sa zaväzuje odobrať a prepraviť odpad na miesto zneškodnenia a zneškodniť
odpad v zmysle ustanovení zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných súvisiacich právnych
predpisov.
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6.
Poskytovateľ je povinný počas výkonu odvozu a zneškodnenia odpadu rešpektovať a
dodržiavať v plnom rozsahu interné predpisy objednávateľa a nariadenia objednávateľa v rámci
objektu objednávateľa.
Článok III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cena za odvoz a zneškodnenie odpadu je stanovená dohodou zmluvných strán v eurách podľa
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích
predpisov (ďalej len „cena“).
2.
Cena je uvedená v Prílohe č. 1 – „Cenník predmetu zákazky“, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.
3.
Cena je konečná a nemenná a zahŕňa všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením
predmetu zmluvy, vrátane dopravy, manipulácie s hadicami, ceny za vývoz cisternou a vrátane
všetkých ostatných nákladov priamo či nepriamo spojených s odvozom a zneškodnením odpadu.
4.
Cenu uhrádza objednávateľ poskytovateľovi na základe faktúry, ktorú poskytovateľ vystaví
a doručí objednávateľovi do 15 dní od vykonania odvozu a zneškodnenia odpadu. Poskytovateľ je
povinný pripojiť k faktúre objednávateľom potvrdený protokol. Bez pripojeného protokolu k
faktúre nevznikne poskytovateľovi nárok na vyplatenie dohodnutej ceny, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať objednávateľovi len skutočné množstvo
odvezeného a zneškodneného odpadu.
5.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi na
jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej
opätovnom doručení objednávateľovi.
6.
Faktúra je splatná v lehote 30 dní od jej doručenia na adresu sídla objednávateľa. Úhrada
faktúry sa vykoná výhradne bezhotovostne - prevodným príkazom na bankový účet poskytovateľa
uvedený vo faktúre.
7.
Celková cena za poskytovanie odvozu a zneškodnenia odpadu počas platnosti a účinnosti
tejto zmluvy nesmie prekročiť sumu ......................EUR bez DPH.
Článok IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.
Zmluvné strany sa zaväzujú do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
predložiť kontaktné údaje poverených osôb za riadne plnenie predmetu zmluvy v rozsahu: meno,
priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa
2.
Objednávateľ požaduje od poskytovateľa, aby bol odvoz a zneškodnenie odpadu vykonávané
na profesionálnej úrovni, v dohodnutých termínoch a v súlade s platnými právnymi predpismi, pri
zachovaní všetkých bezpečnostných pravidiel.
3.
Objednávateľ podľa svojich technických a prevádzkových možností umožní poskytovateľovi
prístup k odbernému miestu aj po stránke technickej, t. z. zaistí čo najkratšiu vzdialenosť
odberného miesta a poskytovateľom pristaveného motorového vozidla zabezpečujúceho odvoz
odpadu.
4.
Objednávateľ (alebo ním poverená osoba) sa zaväzuje potvrdiť poverenej osobe
poskytovateľa ním predložený denný záznam o výkone vozidla, tzv. stazku a ostatné nevyhnutné
doklady, to všetko priamo v objekte objednávateľa.
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5.

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu v dohodnutej lehote splatnosti faktúry.

6.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť plynulý a pravidelný odvoz a zneškodnenie odpadu v
dohodnutých termínoch a v súlade s platnými právnymi predpismi.
7.
Za kategorizáciu odpadu zodpovedá objednávateľ. Poskytovateľ je oprávnený vykonať
vizuálnu kontrolu preberaného odpadu s cieľom overiť si objednávateľom deklarované údaje o
pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu.
8.
Poskytovateľ má právo odmietnuť prevzatie odpadu, ktorý nespĺňa podmienky rozhodnutí
na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie týchto odpadov, a/alebo ak zneškodnenie
takéhoto druhu odpadu nie je technicky možné. O právach a povinnostiach vzťahujúcich sa na
tento odpad poskytovateľ bez zbytočného odkladu objednávateľa poučí.
9.
Ak poskytovateľ zistí, že odpad obsahuje iné odpady ako objednávateľom deklarované,
alebo iné odpady ako sú prevádzkovým poriadkom zariadenia na zneškodnenie odpadu povolené,
nevykoná služby podľa čl. II tejto zmluvy, a vyúčtuje objednávateľovi všetky zvýšené náklady, ktoré
mu vzniknú z dôvodu vrátenia takého odpadu späť objednávateľovi.
10.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť váženie prevzatého odpadu na certifikovanej váhe.

11.
Okamihom prevzatia odpadu t.j. podpísaním protokolu poverenými osobami zmluvných
strán, prechádza na poskytovateľa povinnosť nakladať s odpadom a zneškodniť odpad v zmysle
zákona o odpadoch.
12.
Pri zabezpečovaní dopravy odpadu je poskytovateľ povinný zabezpečiť, aby súčasťou
dokladov počas prepravy bol havarijný plán, výbava vozidla, ochranné prostriedky, kvalifikovaná
posádka vozidla vrátane denného záznamu o výkone vozidla, tzv. stazka, a aby preprava bola
realizovaná v súlade s požiadavkami stanovenými v zákone č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v
znení neskorších predpisov.
13.
Poskytovateľ je povinný vykonať prepravu nebezpečného odpadu vhodnými dopravnými
prostriedkami spôsobilými na prevádzku, ktoré vyhovujú ustanoveniam príslušných právnych
predpisov a medzinárodných zmlúv, najmä Európskej dohode o medzinárodnej preprave
nebezpečných vecí (ADR).
14.
Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za odvoz a zneškodnenie odpadu a zodpovedá
objednávateľovi, prípadne tretím osobám, za škody spôsobené porušením povinností
poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to v rozsahu škody, ktorá im vznikla, vrátane
nákladov potrebných na jej odstránenie.
15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že odovzdá objednávateľovi do 5 pracovných dní od vykonania odvozu
a zneškodnenia odpadu všetku potrebnú dokumentáciu, preukazujúcu spôsob nakladania s
odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.
Článok V.
SANKCIE
1.
V prípade, ak poskytovateľ poruší akúkoľvek zo svojich povinností vyplývajúcich z
ustanovení tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u poskytovateľa nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 200 EUR, a to za každé jednotlivé porušenie. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
2.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou správne vystavenej a doručenej faktúry je
objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi úroky z omeškania v sadzbe ustanovenej
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nariadenia vlády SR.
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Článok VI.
ZÁNIK ZMLUVY
1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 48 mesiacov, od nadobudnutia jej účinnosti,
alebo do vyčerpania finančného limitu t.j. ................EUR bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.
2.

Táto zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán alebo uplynutím doby, na ktorú
je táto dohoda uzatvorená,
d) uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená
e) vyčerpaním finančného limitu.

3.
Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností
podľa tejto zmluvy poskytovateľom, pričom za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy
sa považuje, ak poskytovateľ nevykoná odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu v dohodnutej
kvalite, termíne a rozsahu podľa tejto zmluvy, ako aj vznik škody na majetku objednávateľa, zo
strany poskytovateľa.
4.
Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s
úhradou riadne vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní odo dňa jej
splatnosti. Odstúpeniu od zmluvy poskytovateľom musí predchádzať doručenie písomného
upozornenia na neplnenie platobných povinností a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením
objednávateľovi.
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať také
porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky podľa § 345 ods. 2
Obchodného zákonníka a/alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené v tejto
zmluve.
6.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy
ktoroukoľvek zmluvnou stranou, budú plnenia zmluvy začaté v čase zrušenia zmluvy riadne
ukončené a náklady s tým spojené budú v plnej výške uhradené.
7.
Túto zmluvu možno vypovedať v priebehu jej platnosti písomnou výpoveďou ktorejkoľvek
zmluvnej strany, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej zmluvnej strane.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva a faktúry podliehajú povinnosti zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Ustanovenia týkajúce sa zodpovednostných a sankčných nárokov oboch strán zostávajú v
platnosti i po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to až do doby ich vysporiadania.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne
vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
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5. Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú
riešené dohodou zmluvných strán, ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne príslušný súd.
6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, na základe vzájomnej
dohody obidvoch zmluvných strán.
7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia
a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia.
8. Písomnosti si budú zmluvné strany doručovať na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve. Zmenu
sídla je zmluvná strana povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné
strany sa dohodli, že v prípade nedoručenia zásielky adresátovi z akéhokoľvek dôvodu platí, že
písomnosť bola doručená adresátovi dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, aj keď sa o tom adresát
nedozvedel.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, uzavreli na základe prejavu vôle,
ktorý bol urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.
10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha č. 1 – Cenník odvozu a zneškodnenia odpadu

V

, dňa ................ .2019

V Bratislave, dňa ...................... 2019

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

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

za poskytovateľa

za objednávateľa

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

MUDr. Tomáš Haško, MPH

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

predseda Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou
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