Rámcová dohoda č. 1809/2017
o zbere a preprave komunálneho odpadu
Preambula
Verejný obstarávateľ vyhlásil, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku
postupom verejnej súťaže, na predmet obstarávania „ZBER A PREPRAVA KOMUNÁLNEHO ODPADU“. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na daný predmet zákazky vo Vestníku verejného obstarávania číslo 67/2017 zo
04.04.2017 pod značkou 4279-MSS. Na základe vyhodnotenia ponúk, predložených do uvedeného postupu zadávania
zákazky, účastníci rámcovej dohody uzavretím tejto dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky, podľa vyhlásenej verejnej súťaže. Táto rámcová dohoda je uzatvorená medzi objednávateľom a
dodávateľom a na základe tejto rámcovej dohody bude dodávateľ povinný poskytovať službu, a všetky s tým súvisiace
činnosti, vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, všetkým objednávateľom na miesta dodania podľa Prílohy č. 2 tejto rámcovej dohody a za podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode.

Článok I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie/účet:
Účet:
Právna forma

Obec Zbyňov
Hlavná 19/1, 013 19 Kľače
Ing. Stanislav Hudek, starosta obce
00 321 788
2020637135
VÚB, a.s.
SK90 0200 0000 0000 2322 6432
obec
(ďalej len ako „Zmluvná strana 1“)

Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva
IČO:
36 400 491
IČ DPH:
SK2020106429
Bankové spojenie/účet:
UniCredit Bank Czech&Slovakia, a.s. / SK36 1111 0000 0066 2049 4002
Číslo telefónu / e-mail
041 – 5621 635 / teate@t-t.sk
Právna forma
Akciová spoločnosť
(ďalej len ako „Zmluvná strana 2“)
(v ďalšom texte spolu len „zmluvné strany“)

Článok II.
Predmet zmluvy, termíny a frekvencie vývozov
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zmluvnej strany 2 poskytovať pre Zmluvnú stranu 1 služby v oblasti nakladania s
komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom a záväzok Zmluvnej strany 1 za poskytnuté služby zaplatiť dohodnutú cenu. Ide o činnosti špecifikované najmä v tomto článku:
1.1 Komunálny odpad
1.1.1 V systéme zberu, prepravy a zhodnotenia komunálnych odpadov sú využívané:
a) zberné nádoby na zmesový komunálny odpad s objemom 1 100 litrov, 240 litrov ,110 litrov
b) veľkoobjemové kontajnery na zber a prepravu objemných odpadov,
Počet nádob - k. 31.12.2016 je uvedený v Prílohe 1.
Zmluvná strana 2 prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy bola riadne a dôkladne oboznámená s typom a rozmiestnením 110 litrových a 240 litrových nádob na komunálny odpad na území objednávateľa a s typom a rozmiestnením
1100 litrových nádob na komunálny odpad na území obce objednávateľa. Zmeny v rozmiestnení zberných nádob je
Zmluvná strana 1 povinná oznamovať priebežne Zmluvnej strane 2 a pre túto sú po oznámení zmeny záväzné.
1.1.3 Frekvencia zberu zmesového komunálneho odpadu:
Podrobnosti o počte jednotlivých typov nádob a k nim zodpovedajúci interval vývozu je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto
zmluve. Tieto počty a intervaly vývozov sú indikatívne, pričom skutočné počty a intervaly vývozov budú dohodnuté pod-

ľa potrieb Zmluvnej strany 1 a možností Zmluvnej strany 2. Zmluvná strana 2 musí mať minimálne možnosti zrelizovať
činnosť podľa tejto zmluvy podľa indikátorov v Prílohe č. 1.
1.2 Povinnosti Zmluvnej strany 2 súvisiace so zberom a vývozom komunálneho odpadu sú:
a) opraviť zberné nádoby a kontajnery v prípade ich poškodenia pri manipulácii s nimi, ak toto poškodenie zaviní Zmluvná strana 2, resp. jeho zamestnanci a to najneskôr do 3 pracovných dní po vzniku poškodenia a v prípade, ak toto poškodenie bude vylučovať opravu zabezpečí Zmluvná strana 2 v tomto termíne výmenu nádoby, resp. kontajnera a to na
svoje náklady,
b) zabezpečovať starostlivosť o čistotu stanovíšť na odpad a najmä odstraňovať neporiadok vytvorený dodávateľom
služieb podľa tejto zmluvy,
c) viesť evidencie o:
ca) stanovištiach nádob a kontajnerov na odpad so skutočnou frekvenciou vývozov, ako podklad pre fakturáciu,
cb)evidovať množstvo odvezeného odpadu v rozsahu počtu zberných nádob
d) dodržiavať rozmiestnenie zberných nádob,
e) informovať Zmluvnú stranu 1, ak označenie zberných nádob z hľadiska ich adresnosti je poškodené alebo nečitateľné,
f) zobrať aj komunálny odpad, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti zbernej nádoby a tento odpad môže vyúčtovať Zmluvnej strane 1 v sadzbe 50% z ceny za vývoz a likvidáciu odpadu z nádoby typu 110/120 litrov. Ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak je pracovník Zmluvnej strany 2 povinný zhotoviť fotografický záznam tohto odpadu tak, aby bolo
viditeľné aj označenie domu z ktorého odpad pochádza a tento záznam odovzdať osobe určenej Zmluvnou stranou 1.
g) okamžite odstrániť znečistenie z verejného priestranstva, stanovišťa zberných nádob a okolia zberných nádob alebo
iného priestranstva, ktoré vzniklo v dôsledku premiestňovania alebo vyprázdňovania zberných nádob alebo vriec,
h) umiestniť zberné nádoby po ich vyprázdnení späť na zberné alebo zvozové stanovište,
i) vyprázdňovať zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo k poškodeniu životného prostredia, postupovať pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou
j) uskutočniť náhradný vývoz odpadu, ak nebolo možné dodržať dohodnutý harmonogram vývozu (poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a pod.) najneskôr do 24 hodín,
k) Zmluvná strana 2 je povinná poskytnúť súčinnosť osobe určenej zmluvnou stranou 1 pri kontrole realizácie vývozu
odpadu.
l) Zmluvná strana 2 je povinná rešpektovať označenie zberných nádob Zmluvnou stranou 1 a riadiť sa týmto označením
v zmysle požiadaviek a inštrukcií Zmluvnej strany 1.
1.3 Objemný odpad
1.3.1. Zmluvná strana 1 je povinná nahlásiť požiadavku na odvoz objemného odpadu najneskôr 5 kalendárnych dní pred
požadovaným termínom vývozu. Zmluvná strana 2 je povinná odviezť objemný odpad v termínoch podľa Zmluvnej strany 1, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
1.4 Zberné nádoby
Zberné nádoby sú počas účinnosti zmluvy o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva buď vo vlastníctve
Objednávateľa alebo ich Zmluvná strana 1 môže prenajať Zmluvnej strane 2. Zmluvná strana 2 je povinná prenájom
zabezpečiť v takom rozsahu ,ktorý pokryje kapacitné požiadavky Objednávateľa.
2. Činnosti podľa tejto zmluvy bude Zmluvná strana 2 vykonávať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že bude vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy v súlade so súťažnými podkladmi a s
ponukou, ktorú Zmluvná strana 2 predložila Zmluvnej strane 1 ako uchádzač vo verejnej súťaži vyhlásenej vo Vestníku č.
67/2017 zo dňa 04.04.2017 pod značkou 4279-MSS, ktorá je archivovaná u Zmluvnej strany 1 ako súčasť dokumentácie
o tejto verejnej súťaži. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli
zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strana 2 zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s
činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy na území objednávateľa.
5. Zmluvná strana 2 je povinná zabezpečiť vývoz odpadov uvedených v tejto zmluve na Skládku odpadov Rajeckého
regiónu, združenie.
6. Zmluvná strana 2 je povinná predložiť Zmluvnej strane 1 najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán Registráciu podľa zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien
vydanú príslušným orgánom životného prostredia. V prípade, ak Zmluvná strana 2 túto svoju povinnosť nesplní, príp.
počas trvania tejto zmluvy registráciu stratí, je Zmluvná strana 1 oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy a to v prípade, ak
Zmluvná strana 2 svoju povinnosť nesplní ani do 3 dní odo dňa doručenia výzvy Zmluvnej strany 1 na splnenie tejto povinnosti. Zároveň má Zmluvná strana 1 nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €. Tým nie je dotknuté právo Zmluvnej strany 1 na náhradu škody a to v plnej výške (t. z. popri nároku na náhradu škody môže Zmluvná strana 1 uplatňovať
aj zmluvnú pokutu - obe v plnej výške).

Článok III.
Doba trvania zmluvy
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1.

Táto zmluva je platná odo dňa jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinná od
12.06.2017, ak sa zmluvné strany nedohodnú na neskoršom termíne účinnosti. Zmluva bude uzavretá na dobu
36 mesiacov.

Článok IV.
Cena predmetu zmluvy
1.

Cena za predmet zmluvy (všetky činnosti uvedené v Článok II tejto zmluvy pri predpokladaných množstvách
uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve) je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zmluvnej strany 2 a to nasledovne: Predpokladaná celková cena za obdobie 36 mesiacov za činnosti uvedené v Článok II tejto zmluvy:
Cena bez DPH:
16 926,00
slovom
Šestnásťtisíc
deväťstodvadsaťšesť eur
DPH 20%:
3 385,20
slovom
Tritisíc tristoosemdesiatpäť eur 20 centov
Cena s DPH :
20 311,20
slovom
Dvadsaťtisíc tristojedenásť
eur 20 centov
2. V prílohe č. 1 k tejto zmluve sú uvedené jednotkové ceny, ktoré sú podkladom pre výpočet ceny za poskytnuté služby.
Celková cena uvedená v ods. 1 je len predpokladanou cenou, zmluvná strana 1 nie je viazaná k jej úhrade ani k odberu
počtu jednotiek služieb, uvedených v Prílohe 1 ako množstvo.
3. Jednotkové ceny za služby uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve môže zmluvná strana 2 po odsúhlasení zmluvnou
stranou 1 každoročne k 01.06. upravovať o mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien vyhlásenou Štatistickým úradom Slovenskej republiky za uplynulý rok v porovnaní s cenou za predchádzajúci kalendárny rok. Prvý krát sa
cena môže upraviť podľa vyššie uvedeného v roku 2019 a to len o infláciu meranú indexom spotrebiteľských cien zverejnenú Štatistickým úradom za rok 2018. Každá takáto zmena nadobudne účinnosť po preukázateľnom odsúhlasení
Zmluvnou stranou 1.

Článok V.
Platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy bude Zmluvnou stranou 1 uhrádzaná mesačne za služby skutočne poskytnuté v tomto mesiaci Zmluvnou stranou 2 a to na základe faktúr, ktoré bude vždy bezodkladne po skončení mesiaca vystavovať Zmluvná
strana 2 a doručí ich do 15. dňa nasledujúceho mesiaca Zmluvnej strane 1. Cena za predmet služby zahŕňa všetky náklady Zmluvnej strany 2 spojené so zberom a manipuláciou odpadu.
2. Podkladom pre vystavenie každej faktúry je výkaz o zrealizovaných vývozoch a poskytnutých službách . Zmluvná strana 2 je oprávnená fakturovať len služby, ktoré skutočne vykonala v súlade s touto zmluvou. Zmluvná strana 1 má právo
kontrolovať plnenie tejto zmluvy.
3. Daňové doklady - faktúry (ďalej len: „faktúra") musia obsahovať údaje v súlade s touto zmluvnou a platnou právnou
úpravou v SR a EÚ. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti Zmluvná strana 1 je oprávnená vrátiť
ju Zmluvnej strane 2 na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Zmluvnej strane 1.
4. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia Zmluvnej strane 1. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z
účtu Zmluvnej strany 1.

Článok VI.
Zmluvné pokuty a náhrada škody
1. V prípade, že Zmluvná strana 2 nedodrží dojednané frekvencie vývozu komunálneho odpadu v zmysle tejto zmluvy
(alebo harmonogramu vývozu komunálneho odpadu), má Zmluvná strana 1 právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške
až do 1 000,- EUR za každé závažné porušenie frekvencie (harmonogramu). Za závažné porušenie frekvencie sa na účely
tejto zmluvy považuje, ak Zmluvná strana 2 neuskutoční náhradný vývoz odpadu, ktorý nebolo možné vyviesť podľa
dohodnutej frekvencie (harmonogramu) zo závažných dôvodov - napríklad poveternostné podmienky, porucha zberového vozidla a podobne a to najneskôr do 24 hodín od pôvodného termínu vývozu. Za závažné porušenie frekvencie za
taktiež považuje, ak Zmluvná strana 2 neuskutoční vôbec vývoz odpadu v deň na to určený podľa harmonogramu. Avšak
za takéto porušenie sa nepovažuje ak Zmluvná strana 2 neuskutoční vývoz z dôvodu, že daný deň pripadol na sviatok
alebo deň pracovného pokoja a Zmluvná strana 2 Zmluvnej strane 1 dopredu oznámi termín náhradného vývozu.
2. V prípade, že Zmluvná strana 2 nedodrží termín na odvoz objemných odpadov alebo termín na odvoz drobného stavebného odpadu, má Zmluvná strana 1 právo požadovať zmluvnú pokutu až do výšky 200,- EUR za každý, aj začatý deň
omeškania s odvozom odpadu.
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3. Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty dojednanej v tejto zmluve nie je dotknutý nárok na náhradu škody a Zmluvná strana 1 má teda aj nárok na náhradu škody, ktorá jej vznikla z dôvodov, pre ktoré zmluvné strany dojednali zmluvnú
pokutu v plnej výške a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá zmluvnej strane vyplýva z tejto zmluvy
alebo zo súťažných podkladov iným spôsobom ako je uvedené v tomto článku, môže zmluvná strana požadovať od strany, ktorá povinnosť spôsobila zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu až do výšky 200,- EUR, ak táto zmluva
neurčuje inú výšku zmluvnej pokuty. Porušením povinnosti zmluvnej strany 2 nie je, ak je nemožnosť vývozu spôsobená
poveternostnými podmienkami.
5. V prípade ak bude Zmluvná strana 1 v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, Zmluvná strana 2 má nárok na
úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok VII.
Osobitné dojednania
1. Zmluvná strana 1 je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zmluvnej
strany 2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zmluvná strana 2 :
a/ bude preukázateľne vykonávať služby vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o
vady, na ktoré bola Zmluvná strana 2 Zmluvnou stranou 1 písomne upozornená, a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstránila v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
b / v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastaví akékoľvek poskytovanie služieb súvisiace s predmetom jej plnenia na
dobu dlhšiu ako 3 dni, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
c/bez predchádzajúceho súhlasu Zmluvnej strany 1, prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto
zmluvy na tretie osoby,
d/ nesplní inú povinnosť dojednanú v tejto zmluve
e/ stratí spôsobilosť na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy (napr. nebude oprávnená ukladať odpad
na žiadnu skládku, stratí nevyhnutné legislatívou požadované oprávnenia a pod.)
2. V prípade, ak bude Zmluvná strana 1 v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o viac ako 60 dní, Zmluvná
strana 2 má nárok odstúpiť od tejto zmluvy.
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho účinky nastávajú dňom doručenia
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy
a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
4. Doručovanie: Ak nie je možné doručiť niektorú písomnosť uvedenú v tejto zmluve zmluvnej strane na adresu jej sídla
uvedenú v tejto zmluve a jej iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od
vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej strane za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za zmluvnú
stranu, sa o tom nedozvie.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že do 10 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, vypracujú presný harmonogram zberu a
vývozu odpadu podľa tejto zmluvy, ktorý bude písomný a vzájomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. V prípade,
ak sa v uvedenom termíne zmluvné strany nedohodnú na harmonograme, platí harmonogram predložený Zmluvnou
stranou 1. Rovnaký postup platí aj pre zmeny harmonogramu počas trvania tejto zmluvy s tým, že termín na dosiahnutie
dohody je 10 dní odo dňa prvého rokovania o jeho zmene.

Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami
zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky.
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3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluva obdrží po jednom vyhotovení.

V Žiline, dňa 12.06.2017
Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený:
Podpis:

Obec Zbyňov
Hlavná 19/1, 013 19 Kľače
Ing. Stanislav Hudek, starosta obce

ako „Zmluvná strana 1“ a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:

T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva

Podpis:

ako „Zmluvná strana 2“
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Príloha č. 1

1

2

3

Cena za zber a odvoz
komunálneho odpadu Zbyňov

Predpokladaný
počet vývozov
celkom ročne

Predpokladaný
počet vývozov
celkom za 3 roky

Zberná nádoba - 110l/120l
Zberná nádoba - 1100l
Zberná nádoba - 240l
Veľk.kontajner - 7m3, nosnosť 3 t
Veľk.kontajner - 7m3, nosnosť 8 t
Veľk.kontajner - (20)30m3
Veľk.kontajner - 11m3

6 760
78
0
0
0
0
0

4

20 280
234
0
0
0
0
0

5

Cena za vývoz
Cena za položku v
(zber, odvoz) 1 ks
EUR bez DPH (3) x
nádoby v EUR bez
(4)
DPH

0,80
3,00
1,10
86,00
96,00
130,00
110,00

16 224,00
702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Príloha č. 2 Identifikácia objednávateľov

Obec Konská
IČO:00648876 Konská 410 013 13 Rajecké Teplice www.obeckonska.info
Obec Zbyňov
IČO:00321788 Hlavná 19/1 013 19 Kľače www.obeczbynov.sk
Obec Stránske
IČO:00648884 Pod Stráň 168 013 13 Rajecké Teplice www.stranske.sk
Obec Kunerad
IČO:00648892 Kunerad 60 013 13 Rajecké Teplice www.obeckunerad.sk
Obec Rajecká Lesná IČO:00321583 Mariánske námestie 82 013 15 Rajecká Lesná www.rajeckalesna.info
Obec Fačkov
IČO:00321265 Fačkov 69 013 15 Rajecká Lesná www.obecfackov.sk
Obec Kľače
IČO:00648914 Kľače 1 013 19 Kľače www.klace.sk
Obec Jasenové
IČO:00321346 Jasenové 50 013 19 Kľače www.jasenove.sk
Obec Kamenná Poruba IČO:00648906 Hlavná 136/159 013 14 Kamenná Poruba www.obeckamennaporuba.sk
Obec Ďurčiná
IČO:00632732 Ďurčiná 77 015 01 Rajec www.obecdurcina.sk
Obec Čičmany
IČO:00321206 Čičmany 166 013 15 Rajecká Lesná www.obeccicmany.sk
Obec Turie
IČO:00648060 Hlavná 214 013 12 Turie www.obecturie.eu
Obec Šuja
IČO:36138487 Šuja 1 015 01 Rajec www.obecsuja.eu
Obec Malá Čierna IČO:00632716 Malá Čierna 55 015 01 Rajec www.malacierna.ocu.sk
Obec Veľká Čierna IČO:00632724 Veľká Čierna75 015 01 Rajec www.obecvelkacierna.info
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