
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201647832_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zlatá Idka
Sídlo: Zlatá Idka 114, 04461 Zlatá Idka, Slovenská republika
IČO: 00324957
DIČ: 20212451582
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4602000000000021839542
Telefón: 554669111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOSIT a.s.
Sídlo: Rastislavova 98, 04346 Košice, Slovenská republika
IČO: 36205214
DIČ: 2020061461
IČ DPH: SK2020061461
Číslo účtu: SK72 0200 0000 0029 0310 8353
Telefón: 0557270744

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zber,odvoz,  likvidácia tuhého komunálneho a stavebného odpadu
Kľúčové slová: komunálny odpad a stavebný odpad,zber,preprava,likvidácia ,ukladanie 

resp.zneškodňovanie ,Košice-okolie
CPV: 90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom; 90510000-5 - Likvidácia a 

spracovanie odpadu; 90511000-2 - Služby na zber odpadu; 90511100-3 - Zber tuhého 
komunálneho odpadu; 90512000-9 - Služby na prepravu odpadu

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

1.Zber,odvoz a zneškodňovanie komunálnych odpadov,ktoré vznikli na území obce v zmysle Zákona č.223/2001 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov resp.Zákona č.79/2015 Z.z. účinného od 1.1.2016

•
 

2.Prenájom veľkokapacitných kontajnerov , /2 x ročne/

•
 

3. Odvoz a zneškodňovanie stavebného odpadu

•
 

4.Prenájom veľkokapacitného kontajneru na stavebný odpad / 1 x ročne/

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zber ,odvoz a zneškodňovanie  zmesového tuhého 
komunálneho odpadu - 110 l nádoby  ks /vývoz 200 210

Zber ,odvoz a zneškodňovanie zmesového tuhého 
komunálneho odpadu-1 100 l nádoby kus/vývoz 8 10

Zber , odvoz zneškodňovanie odpadu -veľkokapacitné 
kontajnery t/rok 9 10
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Zber , odvoz a zneškodňovanie stavebného odpadu tona/rok 5 7

5 Frekvencia vývozu 110 l a  1 100 l nádob na 
komunálny odpad za rok ks/rok 26

6 Prenájom /2 x na 10 dní /ročne VKK ,na zber 
objemového odpadu ks/deň 6 6

7 Prenájom VKK na stavebný odpad 1 x ročne na  5 dní ks/deň 1 1

8 Vývoz odpadu z VKK ks 6 6

9 Vývoz odpadu stavebného ks 1 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

A.1.1.Odpad podľa katalógu odpadov vyhlášky MŽP 
č.200301 je zhromažďovaný v 200 ks 110 l nádobach /vlastné/

A.1.2 Odpad podľa katalógu odpadov  vyhlášky MŽP 
č.200301 je zhromažďovaný  v 10 ks vlastných 1100 l nádobach  

B.1.1 Odpad podľa katalógu odpadov vyhlášky MŽP 
č.200307

odvoz zapožičaných veľkokapacitných kontajnerov bude 
vykonávaný 2 x ročne na základe e-mailovej objednávky 
objednávateľa /3 ks x 2/

C.1.1 Odpad podľa katalógu odpadov vyhlášky MŽP č. 
170107

veľkokapacitný kontajner dovezie a uloží dodávateľ na základe 
e-mailovej objednávky objednávateľa

D.1.1 Iné povinnosti dodávateľa udržiavať poriadok a čistotu okolo zberných nádob po ich vysypaní

D.1.2 Iné povinnosti dodavateľa ukladať nádoby po vysypaní na miesta z ktorých boli prevzaté

D.1.3Iné povinnosti dodávateľa zabezpečiť presné váženie odvezeného komunálneho odpadu

D. 1.4 Iné povinnosti dodávateľa pravidelne poskytovať objednávateľovi o hmotnosti odvezeného 
komunálneho odpadu

D.1.5 Iné povinnosti dodávateľa poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri spracovaní výkazov o 
komunálnom odpade

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní,od uzavretia zmluvy ,pred plnením ,predložiť objednávateľovi platné /alebo 
overené kópie/rozhodnutia úradu ŽP o registrácií dodávateľa v registri právnických osôb ,ktoré ho oprávňuje zmluvu plniť   

2. Dodávateľ je povinný do 3 dní od uzavretia zmluvy ,pred plnením ,povinný predložiť /alebo overené kópiu/ objednávateľovi 
,certifikát kvality ,vydaný nezávislou inštitúciou,ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality služby ,min .ISO 
9001 a ISO 1401 

3. Nedodržanie týchto povinnosti bude považovať objednávateľ za hrubé porušenie Zmluvy

4. Dodávateľ je povinný do 10 dní od uzavretia zmluvy predložiť pre objednávateľa  harmonogram vývozu komunálneho 
odpadu. Vývoz komunálneho odpadu zabezpečí dodávateľ  každých 14 dní. 

5. Dodávateľ je od momentu prevzatia odpadu zodpovedný za manipuláciu s týmto odpadom

6.Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie v rozsahu zodpovedajúcim aktuálnym podmienkam t.j. aj v menšom rozsahu 
,ako je uvedené v technickej špecifikácií 

7.Dodávateľ je povinný akceptovať požiadavku Objednávateľa o zníženie rozsahu plnenia

8.Táto zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy

Názov Upresnenie

Predmet zákazky bude nacenený podľa podrobného položkového rozpočtu

Spôsob fakturácie raz mesačne ,na základe skutočného objemu odvezeného odpadu

Splatnosť faktúr 30 dní

Obsah faktúr zákonné náležitosti ,špecifikácia poskytnutých služieb podľa položkového rozpočtu 

Cena za odvezenú mernú jednotku 
odpadu zahrňa všetky náklady spojené s odvozom ,vrátane manipulačného poplatku

Poplatky za uloženie odpadu sú zahrnuté v cene predmetu zákazky
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2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice - okolie
Obec: Zlatá Idka
Ulica: Valal 159

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2017 00:00:00 - 31.12.2017 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: rok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 998,80 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.12.2016 08:03:03

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

Dodávateľ:
KOSIT a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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