ZMLUVA
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI NAKLADANIA S NEBEZPEČNÝMI
ODPADMI
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

I. ZMLUVNÉ STRANY
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zriadený:

a

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu
30 796 482
2021904456
nie je platiteľom DPH
Štátna pokladnica
SK5781800000007000198055
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“)

POSKYTOVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v:

................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
........................................
........................................
(ďalej len „poskytovateľ“)
(spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Poskytovateľ je úspešný uchádzač verejného obstarávania – ...........................................
s názvom zákazky „Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi“ 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 ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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II. PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve zabezpečiť nakladanie s nebezpečnými odpadmi (t.j. zber,
odvoz
a zneškodňovanie) pre Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská (ďalej len
„SLaPA“) objednávateľa po celom Slovensku v súlade so zákonom o odpadoch. Zoznam
SLaPA pracovísk tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Nebezpečné odpady pozostávajú
z nasledujúcich druhov odpadov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
Chemické odpady
Číslo skupiny, podskupiny, Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu
druhu a poddruhu odpadu odpadu

Kategória
odpadu

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok
alebo kontaminované nebezpečnými látkami

N

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových
filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpečnými
látkami

N

16 05 06

laboratórne chemikálie pozostávajúce
z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych
chemikálií

N

16 05 07

vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce
z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

16 05 08

vyradené organické chemikálie pozostávajúce
z nebezpečných látok alebo obsahujúce
nebezpečné látky

N

18 01 06

chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok
alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 07

chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

N

Biologické odpady
Číslo skupiny, podskupiny, Názov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu
druhu a poddruhu odpadu odpadu

Kategória
odpadu

18 01 02

časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek
a krvných konzerv okrem 18 01 03

N

18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie
podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska
prevencie nákazy

N
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III. PODMIENKY ODVOZU ODPADU A JEHO LIKVIDÁCIE
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu (ďalej
len „odpad“) podľa harmonogramu, ktorý si dohodne po uzavretí tejto zmluvy
s jednotlivými SLaPA pracoviskami objednávateľa, spravidla 1-krát/týždeň, v prípade
mimoriadnej situácie častejšie (na základe telefonickej/e-mailovej objednávky do 24
hodín). Predpokladané množstvo zneškodňovaného odpadu podľa jednotlivých SLaPA
pracovísk je uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Špecifikácia poskytnutých služieb.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať odpad poskytovateľovi podľa jeho pokynov vydaných
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3.

Objednávateľ odovzdá a poskytovateľ zoberie odpad prostredníctvom svojich
zamestnancov, ktorí zaznamenajú na predpísanom tlačive, t.j. na „sprievodnom liste
nebezpečných odpadov“ správnosť údajov o odovzdanom odpade.

4.

Poskytovateľ sa zaväzuje zobrať a prepraviť odpad na miesto zneškodnenia a zneškodniť
odpad v zmysle ustanovení zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.

Odpad kategórie 18 01 02 musí byť uložený v príslušnom klinix boxe, ktorý
objednávateľovi dodá poskytovateľ.

6.

Odpad kategórie 18 01 03 musí byť zabalený v pevných igelitových vreciach, bežne
používaných v zdravotníckych zariadeniach, ktoré objednávateľovi dodá poskytovateľ.

7.

Ostré predmety (injekčné ihly, kanyly, skalpely, úlomky skla atď.), musia byť uložené vo
vhodnom obsah chrániacom obale, ktorý objednávateľovi dodá poskytovateľ.

8.

V prípade samostatného odberu a odvozu mimo harmonogramu odvozu (z dôvodu vysoko
nebezpečného infekčného materiálu, ktorý musí byť okamžite zlikvidovaný – prióny) je
poskytovateľ povinný na základe telefonickej/e-mailovej objednávky objednávateľa
zabezpečiť zber a odvoz tohto materiálu do 24 hodín od objednávky objednávateľa.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

Cena za predmet zmluvy špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v eurách podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a príslušných vykonávacích predpisov nasledovne:
Cena bez DPH

2.

Sadzba
DPH

Cena za likvidáciu 1 kg
biologického odpadu

20 %

Cena za likvidáciu 1 kg
chemického odpadu

20 %

Výška
DPH

Cena s DPH

Cena za predmet zmluvy podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je konečná a nemenná a
zahŕňa všetky náklady poskytovateľa súvisiace s plnením predmetu zmluvy, vrátane
dopravy, manipulácie s odpadmi, spotrebného materiálu použitého na uskladnenie
odpadu určeného na likvidáciu a všetkých ostatných nákladov priamo či nepriamo
spojených s likvidáciou odpadu.
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3.

Celková cena za poskytnutie služieb počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy nesmie
prekročiť sumu ............... EUR bez DPH (slovom „................................. eur ........ centov).

4.

Cenu za predmet zmluvy uhrádza objednávateľ poskytovateľovi na základe faktúry, ktorú
poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom príslušné plnenie vykonal. Poskytovateľ je povinný
pripojiť k faktúre objednávateľom potvrdený sprievodný list nebezpečných odpadov
o odovzdaní odpadu. Bez pripojeného sprievodného listu nebezpečných odpadov 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 objednávateľovi. Úhrada faktúry sa
vykoná výhradne bezhotovostne - prevodným príkazom na bankový účet poskytovateľa
uvedený vo faktúre.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Objednávateľ má právo požadovať od poskytovateľa, aby bol odvoz a zneškodnenie odpadu

vykonávané na profesionálnej úrovni, v stanovených termínoch a v súlade s platnými
právnymi predpismi, pri zachovaní všetkých bezpečnostných pravidiel.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu za predmet zmluvy v dohodnutej lehote splatnosti
faktúry.

3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť plynulý a pravidelný odvoz odpadu podľa požiadaviek
objednávateľa a súlade s harmonogramom dohodnutým podľa čl. III. Ods. 1 tejto zmluvy
a jeho zneškodnenie v dohodnutých termínoch a v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. 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.

5. Poskytovateľ je povinný dodať objednávateľovi obaly, do ktorých budú balené odpady
(klinické boxy, igelitky, nádoby a pod.).

6. Okamihom prevzatia odpadu prechádza na poskytovateľa povinnosť nakladať s odpadom
a zneškodniť odpad v zmysle zákona o odpadoch.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať prepravu nebezpečného odpadu vhodnými dopravnými

prostriedkami spôsobilými na prevádzku, ktoré vyhovujú ustanoveniam príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, najmä Európskej
dohode o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

8. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadne plnenie predmetu zmluvy a zodpovedá
objednávateľovi, prípadne tretím osobám, za škody spôsobené porušením povinností
poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a z príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, a to v rozsahu škody, ktorá im vznikla, vrátane nákladov potrebných na jej
odstránenie.
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9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na požiadanie objednávateľa poskytne objednávateľovi všetku

potrebnú dokumentáciu, preukazujúcu spôsob nakladania, resp. oprávnenie objednávateľa
nakladať s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch.

VI. SANKCIE
1.

V prípade, ak poskytovateľ pri výkone predmetu zmluvy 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
poskytovateľ oprávnený uplatniť si u objednávateľa úroky z omeškania v sadzbe
ustanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nariadenia vlády SR.

VII. DOBA TRVANIA ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov od účinnosti zmluvy, alebo do
vyčerpania limitu zákazky v sume .................. EUR bez DPH (slovom „................................
eur ...............centov).
2. Zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán
d) uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená.
3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
poskytovateľom, pričom za podstatné porušenie zmluvy sa považuje, ak poskytovateľ
nevykoná predmet zmluvy v dohodnutej kvalite, rozsahu, resp. v požadovaných termínoch
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 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. Zmluvu možno vypovedať v priebehu jej platnosti písomnou výpoveďou ktorejkoľvek
zmluvnej strany, aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť
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prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

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 deň po jej zverejnení 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.

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 zmluvu si 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 tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam Súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk
Príloha č. 2 – Špecifikácia poskytovaných služieb
Príloha č. 3 – Kontaktné osoby poskytovateľa pre jednotlivé SLaPA pracoviská pre účely
plnenia predmetu zmluvy (doplní poskytovateľ)
V ......................, dňa .............

V Bratislave, dňa ...............

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

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

.............................................
Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M.
predsedníčka

6

Príloha č. 1
ZOZNAM SÚDNOLEKÁRSKYCH A PATOLOGICKO-ANATOMICKÝCH
PRACOVÍSK

Presná adresa miesta
plnenia predmetu
zmluvy

Meno a priezvisko
osoby zodpovednej
objednávateľa

Telefonický kontakt
zodpovednej osoby
objednávateľa

SL pracovisko
Bratislava, Antolská 11, 851 Andrea Zámečníková,
07 Bratislava
ved. laborantka

tel.: 02/20856672, e-mail:
andrea.zamecnikova@udzs-sk.sk

PA pracovisko
Bratislava, Antolská 11,
851 07 Bratislava

Mgr. Martina
Palkovičová,
ved. laborantka

tel.: 02/20856681, e-mail:
martina.palkovicova@udzs-sk.sk

Gabriela Fujeríková,
ved. laborantka

tel.: 02/20856681, e-mail:
gabriela.fujerikova@udzs-sk.sk

Bc. Budínska Ivana,
ved. laborantka

tel.č.: 048/2852642, e-mail:
ivana.budinska@udzs-sk.sk

Marta Dzurová,
ved. laborantka

tel.č.: 055/2852645, e-mail:
marta.dzurova@udzs-sk.sk

SLaPA pracovisko Nitra,
Špitálska 6, 949 01 Nitra
SLaPA pracovisko
Martin, Kuzmányho 27/B,
036 01 Martin a miesto

Natália Holotová,
ved. laborantka

tel.č.: 037/2852646, e-mail:
natalia.holotova@udzs-sk.sk

výkonu pitvy UNM
Kollárova 2, 036 59 Martin

Alžbeta Miškeová,
ved. laborantka

tel.č.: 043/2852649, e-mail:
alzbeta.miskeova@udzs-sk.sk

SLaPA pracovisko
Poprad, Zdravotnícka
3253/3, 058 97 Poprad

Ľubica Hetešová,
ved. laborantka

tel.č.: 052/2852645, e-mail:
lubica.hetesova@udzs-sk.sk

SLaPA pracovisko
Prešov, Hollého 14, 080 01
Prešov

Mgr. Anna Valeriánová
ved. laborantka

tel.č.: 051/2852646, e-mail:
anna.valerianová@udzs-sk.sk

PA pracovisko
Bratislava, Sasinkova 4,
851 07 Bratislava
SLaPA pracovisko
Banská Bystrica,
nám.L.Svobodu 1, 975 17
Banská Bystrica
SLaPA pracovisko
Košice, Ipeľská 1, 040 11
Košice

SLaPA pracovisko Žilina,
V. Spanyola 43,
Anna Vršanská
012 07 Žilina
ved. laborantka

tel.č.: 041/2852 645, e-mail:
anna.vrsanska@udzs-sk.sk
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Príloha č. 2
ŠPECIFIKÁCIA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
zabezpečiť nakladanie s nebezpečnými odpadmi (t.j. odber, odvoz a zneškodňovanie) pre
Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracoviská (ďalej len „SLaPA“) objednávateľa po
celom Slovensku v súlade so zákonom o odpadoch. Nebezpečné odpady pozostávajú
z nasledujúcich druhov odpadov podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
- chemické odpady kategórie 15 01 10, 15 02 02, 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08, 18 01 06, 18
01 07;
- biologické odpady kategória 18 01 02, 18 01 03.
Jedná sa o likvidáciu nebezpečných odpadov v tomto predpokladanom množstve:
SLaPA pracovisko

BIOLOGICKÝ ODPAD
Predpokladané
množstvo v kg / 1 rok

CHEMICKÝ ODPAD
Predpokladané množstvo v kg /
1 rok

SL a PA Bratislava,
Antolská 11

2864

98

PA Bratislava, Sasinkova 4

916

0

Banská Bystrica

1886

353

Košice

2767

628

Nitra

316

234

Martin
(Kuzmányho 27/B, Martin,
Kollárová 2, Martin)

1133

513

Poprad

715

155

Prešov

402

205

Žilina

476

67

Spolu

11475

2253

Predpokladané množstvo klinix boxov, plastových vriec a bandasiek na SLaPA za rok:
KLINIX BOXY
v ks/ 1 rok
Objem/ rozmer

30 L

60 L

Spolu

84

732

PLASTOVÉ VRECIA
v ks/ 1rok
70x110
80x150 cm
cm
852

672

BANDASKY
v ks/ 1rok
10 L

20 L

420

48
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