
ZMLUVA  0 POSKYTOVANÍ SLUžlEB
V 0DPADOVOM HOSPODÁRSTVE č. 2707

uzatvorená   podľa § 536a  nasl.  Obch. zákonníka č.  513/1991  Zb.,  v platnom jeho znení

1.       ZMLUVNÉSTRANY

1.1      0bjednávateľ

Zastúpený
Bankové spojenie

1.2      Poskytovateľ

Zastúpený

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
97212   Nedožery-Brezany
JUDr.  Martin Mokrý -starosta obce
VÚB a.s.,  pobočka  Prievidza,
čĺslo účtu:  18429382/0200,  lBAN:  SK26 0200 0000 00001842  9382,
SWIFT / BIC:  SUBASKBX
00318302
2021162737

T+T,  a.s.

ôlngroeiažKTáťal8

::§#::3§,3vuFa:ŕ:,,očľ:*ýór%rdesdtä:g:spťáds,avenstva
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
Bankové spojenie
lčo
DIČ
IČ  DPH

Ing.  Miloš Durajka,  člen  predstavenstva
Anton Pračko, vedúci prevádzky Prievidza
Unicredit Bank Slovakia a.s.
36 400 491
2020106429
SK2020106429

Zápis  v obchodnom   registri  Okresného  súdu  Žilina,   Oddiel:   Sa,   Vložka  č.
10312/L

Preambula

1.     Poskytovateľ  služieb je  právnická  osoba  založená  podľa  platného  právneho  poriadku  SR,  t.j.
príslušných   ustanovení   Obchodného   zákonnĺka.    Podľa   tohto   právneho   poriadku   je   tiež
subjektom   práva,   ktorý   má   spôsobilost'   na   právne   úkony   v plnom   rozsahu.   Poskytovateľ
prehlasuje,  že  je  držiteľom  oprávnenia  na  poskytovanie  komplexných  služieb  v odpadovom
hospodárstve,  ktoré  sú  predmetom  tejto zmluvy.  Poskytovateľ prehlasuje,  že  osoby,  ktoré za
neho konajú,  majú  na takéto konanie  plnú spôsobilosť a oprávnenie.

2.     Objednávateľ je samostatný Územný samosprávny a správny celok SR, je právnickou osobou,
ktorej   základnou   úlohou   pri   výkone   samosprávy  je   starostlivosť  o všestranný   rozvoj  jeho
územia  a o potreby jej  obyvateľov.  Samostatne  hospodári  s vlastným  majetkom  a s vlastnými
príjmami.  Je tiež  subjektom  práva,  ktorý  má  plnú  spÔsobilost'  na  právne  úkony.  Objednávateľ
vyhlasuje,  že  osoby,   ktoré  konajú  vjeho  mene,   majú  na  takého  konanie  plnú  spôsobilosť
a oprávnenie.

3.     Základné pojmy:
-       Komunálne   odpady   /ďalej   len   KO/   sú   podľa   §   2   ods.   14   zákona   č.   223/2001   Z.   z.

o odpadoch  v znení  neskorších  predpisov odpady z domácností vznikajúce  na  územĺ obce
pri  činnosti fyzických  osôb  a odpady podobných  vlastností a zloženia,  ktorých  pÔvodcom je
právnická    osoba    alebo    fyzická    osoba-podnikateľ,    okrem    odpadov    vznikajúcich    pri
bezprostrednom  výkone  činnostĺ  tvoriacich  predmet  podnikania  alebo  činnosti  právnickej
osoby   alebo   fyzickej   osoby-podnikateľa,   za   odpady   z domácností   sÚ   považované   aj
odpady    z nehnuterností    slúžiacich    fyzickým    osobám    na    ich    individuálnu    rekreáciu,
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napríklad   zo   záhrad,    chát,    chalúp,    alebo    na   parkovanie   alebo   uskladnenie   vozidla
použĺvaného  pre  potreby  domácnostĺ,  najmä  z garážĺ,  garážových  stojĺsk  a parkovacích
stojísk.  Komunálnymi  odpadmi  sú  aj  všetky  odpady  vznikajúce v obci  pri  čistenĺ  verejných
komunikáciĺ  a priestranstiev,  ktoré  sú  majetkom  obce  alebo  v správe  obce,  a taktiež  pri
údržbe   verejnej   zelene   vrátane   parkov   a cintorĺnov   a ďalšej   zelene   na   pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združen í.

-       Triedený zber je  podľa  §  2  ods.  26  zákona  č.  223/2001  Z.  z.  o odpadoch  zber,  pri  ktorom
sa   prúd   odpadu   oddeľuje   podľa   typu   a kategórie   odpadu,   aby   sa   uľahčilo   špecifické
spracovanie   odpadu.   Vykonávanie   triedeného   zberu   je   zhromažďovanie,   preprava   a
zhodnocovanie   podľa   druhov,   alebo   oddeľovanie   zložiek   odpadov,    ktoré   možno   po
oddelenĺ zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

11.  FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

2.1  Zmluva    sa    uzatvára    na    základe    výsledku    verejného    obstarávania    formou    zadávania
podlimitnej  zákazky  podľa  ustanovenia  §  51  zákona.  č.  25/2006  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní
a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov.

],,.  PREDMET ZMLUvry

3.1   Predmetom  zmluvy  je  záväzok  poskytovateľa  zabezpečiť,  vykonat'  a dodať  objednávateľovi
komplexné  služby  v odpadovom  hospodárstve  na  území  obce  Nedožery-Brezany  podľa  §  4
ods.3   písm.   g)  zákona   č.   369/1990  Zb.   oobecnom   zriadenĺ   a   vsúlade   so  zákonom   č.
223/2001  Z.  z v znenĺ  neskorších  predpisov,  v súlade  s nižšie  uvedenými  ustanoveniami  tejto
zmluvy a objednávateľ je povinný za poskytnuté služby zaplatiť.

3.2  Predmet zmluvy zahŕňa podrobnejšie:
a)  zber,     prepravu,     zhodnocovanie     alebo    zneškodňovanie     komunálneho    odpadu     od

obyvateľov,  fyzických  a  právnických  osôb  a zo  všetkých  druhov  zberných  nádob,  vrátane
vriec,

b)  zber,  odvoz  a zhodnocovanie  separovaných  zložiek  (papier,  sklo,  plasty,  kovy,  VKM+KO
a  BRO)

c)  zber,   odvoz   azneškodnenie/zhodnotenie   objemných   odpadov   a drobných   stavebných
Odpadov,

d)  zber,  preprava  a zabezpečenie zhodnoten.ia  alebo zneškodnenia  nebezpečných  odpadov,
elektroodpadu,

e)  zber,  odvoz a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu,
f)    likvidácia  nepovolených skládok,

g)  zabezpečenie zberovej techniky,
h)  čistenie stanovísk kontajnerov a vymedzeného okolia,
i)    vedenie    evidencie    vzmysle    platných     právnych     predpisov    na    úseku    odpadového

hospodárstva  a plnenie  ustanovení  §   19  ods.   h/  zákona  o odpadoch  -ročné  hlásenie
o odpadoch,    ako   aj   ďalších    prípadných    legislatĺvnych   zmien    na   úseku   odpadového
hospodárstva,

j)    zabezpečovanie osvety a informovanosti obyvateľov obce o poskytovaných službách.
k)   prípadne  aj  ďalšie   nové  v budúcnosti   uložené   povinnosti  určené  všeobecne  záväznými

prävnymi   predpismi   súvisiacimi   s plnenĺm   povinností   poskytovateľa   pre   objednávateľa
z tejto zmluvy a neodporujúce jej  účelu a obsahu.

3.3  Poskytovateľ je  povinný zabezpečit'  plnenie  povinností  objednávateľa  podľa  ust.  §  39  ods.  17
zákona  č.  223/2001  Z.z.  o  odpadoch  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v platnom
znení.

3.4  0bjednávateľ  si   počas   platnosti  tejto  zmluvy  vyhradzuje  právo  jednostranne  uplatňovať  si
práva,  výnimky  a povinnosti  z tejto  zmluvy  podľa  platných  všeobecne  záväzných   právnych
predpisov.

lv. MIESTO, SPÔSOB, ROZSAH, čAS  A TERMÍNY PLNENIA

....,



4.1   Miestom zabezpečovania a vykonávania služieb je celé Územie obce Nedožery-Brezany.

4.2  SpÔsob,  rozsah, čas  a termíny plnenia, vykonávania služieb (ďalej len objednávka):
a)    Zber,  preprava,  zhodnocovanie alebo zneškodňovanie zmesového  KO  bude vykonávané

podľa   objednávky  a   harmonogramu,   ktorý   predloží   objednávateľ  vždy  vopred   na   ním
stanovené časové obdobie.

b)    Zber,   odvoz   a zneškodnenie/zhodnotenie   drobného   stavebného   odpadu   a objemného
odpadu vykonávané  podľa objednávky a harmonogramu,  ktorý predloží objednávateľ vždy
vopred na nĺm   stanovené časové obdobie.

c)    Zber,  odvoz a zhodnocovanie triedených zložiek (papier,  sklo,  plasty,  kovy,  kovové obaly,
VKM a BRO) vykonávané podľa objednávky a  harmonogramu.  ktorý predloží objednávateľ
vždy vopred na ním  stanovené časové obdobie.

d)    Zber,  odvoz  a zneškodnenie/zhodnotenie  elektroodpadu  a nebezpečných  odpadov  bude
vykonávané podľa objednávky a  harmonogramu,  ktorý predloží objednávateľ vždy vopred
na ním   stanovené časové obdobie.

e)     Likvidácia    nelegálnych   skládok   bude   vykonávaná   na   základe   pĺsomnej   objednávky
objednávateľa.

f)     Zber,    odvoz   azhodnotenie   BRKO   od   obyvateľov   vykonávané   podľa   objednávky   a
harmonogramu,   ktorý   predloží   objednávateľ  vždy  vopred   na   ním     stanovené   časové
obdobie.

4.3  Sliižby  uvedené  v bode  4.2  tejto  zmluvy  budú  vykonávané  v  súlade  s  platným  všeobecne
záväzným    nariadením    Obce    Nedožery-Brezany    schváleným    na    tento    účel    a vsúlade
svystavenou     objednávkou    a     hamonogramom    objednávateľa,     prĺpadne     na    základe
požiadaviek objednávateľa.

4.4  0bjednávku a harmonogram  podľa bodu 4.2 tejto zmluvy poskytovateľ potvrdí objednávateľovi
pÍsomne   vlehote    do    30   dní    od    dňa    ich    doručenia.    Takto    potvrdená    objednávka   a
harmonogram je  pre zmluvné strany záväzný.  Zmena  objednávky a  harmonogramu  podlieha
schváleniu oboch zmluvných strán,  ktorú  musia v pÍsomnej fome potvrdit' obe zmluvné strany
v lehote do  14 dní od  predloženia,  inak platí  pÔvodná objednávka a harmonogram.

4.5  Poskytovateľ   bude   vykonávať   služby   vo   vlastnom   mene,   na   vlastný   účet   a na   vlastné
nebezpečie,   V prípade vykonávania Časti služieb v subdodávkach  nesie zodpovednosť za ich
vykonávanie v plnom rozsahu poskytovateľ, a to po stránke vecnej, finančnej aj časovej.

V.  NAKLADANIE S ODPADMl

5.1   Poskytovateľ   je    povinný    zabezpečiť   zber,    prepravu    a zhodnotenie    príp.    zneškodnenie
nasledovných zložiek:

a)            060404         0dpady obsahujúce ortuť
b)             150101           0baly z papiera a lepenky
c)             150102          0baly z plastov
d)             150104       0balyzkovu
e)             15 0105       Kompozitné obalyHETRAPACKY/
f)              150107          0baly zo skla
g)             150110          0baly obsahujúce  nebezpečné látky (NL) alebo kontaminované NL
h)             150110          0baly  obsahujúce  nebezpečný  tuhý  pórovitý  základný  materiál  (napr.

azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob
ch)           150202          Absorbenty,      filtračné      materiály     vrátane      olejových      filtrov      inak

nešpecifikovaných,  handry na čistenie,  ochranné odevy kontamin.  NL
i)              16 0103       0potrebované pneumatiky
j)               160107           0lejové filtre
k)             170904        Drobnýstavebnýodpad
1)               200101         Papieralepenka
m)            200113           Rozpúšt'adlá
n)              200114            Kyseliny
o)             200119           Pesticídy
p)             200102        Sklo
q)             20 0108        Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
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#
t)
u)
v)
x)

20 01  21
20 01  23
20 01  25
20 01  26
20 01  27
20 01  28

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodĺky
Jedlé oleje a tuky
Oleje a tuky iné, ako uvedené v 20 01  25
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky
Farby , tlačiarenské farby,  lepidlá a živice,  iné ako uvedené v 20 01  27

y)             200133       Batérie aakumulátory  uvedenév  l6  06  01,16 06 02 alebo  l6 06 03 a
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

z)             200134        Batérieaakumulátoryiné,  akouvedenév200133
aa)          200135       Vyradené  elektrické  a  elektronické  zariadenia,  iné,  ako  uvedené  v  20

0121  a 20 0123, obsahujúce nebezpečné časti
al)         200136       Vyradené  elektrické  a  elektronické  zariadenia,  iné  ako  uvedené  v  20

0121, 20 0123 a 20 0135
ac)          200138          Drevo iné ako uvedené v 20 0137
al)         200139       Plasty
ae)          200140       Kovy
al           20 02 01        Biologicky nozložiteľný odpad
ai)         200303          0dpad z čistenĹa ulíc
ah)          200306          0dpad z čistenia kanalizácie
ach)       200307          0b)emný odpad

5.2  Poskytovateľ   zabezpečĺ   na   vlastné   náklady   priebežne   po   vykonanĺ   zberov   vytriedených
zložiek ich váženie na Úradne overenej váhe (po dotriedení,  resp.  pred zhodnocovanĺm).

Vl. CENA

6.1  Cena  za  plnenie  predmetu  tejto  zmluvy  je  určená  dohodou  zmluvných  strán,  v súlade  so
zákonom  Č.18/1996  Z.z.  o cenách,  v platnom  znenĺ  aje  výsledkom  verejného  obstarávanĹa
poclľa zákona č.25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávanĺ.

6.2  Ročná  \/ýška  odmeny  za  poskytovanie  komplexných  služieb  v odpadovom  hospodárstve  je
určená vo výške:
46 300,29   EUR, cena bez DPH

9157,30   EUR   20 %  DPH
55 457.30   EUR.   cena  s DPH
slovom  Pät'desiatpäťtisĺcštyristopäťdesiatsedem eur 30 centov

Odmena za celé zmluvné obdobie (Štyri  roky) je:

185 201,16 EUR, cem bez DPH
36 629,20  EUR   20  %  DPH

221  829.20  EUR.   cena   s DPH
slovom Dvestodvadsatjedentisícosemstodvadsaťdevät' eur 20 centov

Kalkulácia  celkovej   dohodnutej   ceny   podľa   položiek,   úkonov,   množstva   a počtu   plnení  je
Prik)hou č.1  tejto zmluvy,  ktorá je jq neoddeliteľnou súčasťou.

6.3  Takto  dohodnutá  cena je  konečná  a záväzná  pre  obidve  zmluvné  strany  po  celú  dohodnutú
dobu  platnosti a  účinnosti tejto zmluvy,  okrem
a)    zmeny legislatívy týkajúcej  sa zvýšenia  popk]tku za uloženie odpadu, zmeny sadzby DPH,

príp. zmeny meny,
b)    vmedziročnom   náraste   inflácie   oviac   ako   0,4   %.   Uvedené   ustanovenie   je   možné

3+kkŤ%++P°L:=íýi:|ŔľfiťjJsk#2°,Tn7#rabu#ť3##ffih###á:é#k3#6u
Sk)venskei  republiky  k 31.12.  predchádzajúceho  kalendárneho  roku.  Miera  inflácie  v SR
za     príslušný     rok     meraná     indexom     spotrebiteľských     cien     vdanom     roku     oproti

predchádzaiúcemu roku.
c)    zmeny opjedná\/ky a harmonogramom dohodnutých  úkonov podľa bodu 4.2 tejto zmluvy  .
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d)    zmeny ceny,  na ktoré sa vyžaduje uzavretie pÍsomného dodatku k tejto zmluve.

6.4  Ak  sa  uplatnĺ  postup  podľa  bodu  6.3a),  6.3b)  a 6.3d)  tohto  článku  zmluvy,  je  poskytovateľ  a
objednávateľ   povinný   uzavriet'   pĺsomný   dodatok   ktejto   zmluve   vlehote   do   30   dní   od
doručenia  výzvy  ktorejkoľvek zmluvnej  strany a zmeniť výšku  ceny za  predmet  plnenia  podľa
bodu   6.2   a   Prílohy   č.1   tejto   zmluvy.   Objednávateľ   garantuje   u   11001   a  1101   nádob   na
komunálny   odpad   vývoz   minimálne   v objeme   lxtýždenne.   Vprípade   jeho   poklesu   pod
stanovený limit počas trvania tejto zmluvy je povinný rokovať o cene za vývoz.

6.5  Ak  objednávateľ  požiada  o vykonanie  mimoriadneho  zberu  a  prepravy  niektorej  z položiek
uvedených  v bode  4.2,   bude  tento  vykonaný  na  základe  objednávky  a  fakturovaný  zvlášt'
podľa cien  uvedených v prílohe č.1  tejto zmluvy.

Vll.  PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1    Úhrada za vykonané služby bude vykonávaná na základe poskytovateľom vystavených faktúr,
navýšených  o aktuálnu  daň  z pridanej  hodnoty (ďalej  DPH) v súlade  so všeobecne záväznými
právnymi  predpismi ku dňu dodania alebo poskytnutia služby,  resp.   zdaniteľného plnenia.

7.2    Podkladom   pre   vystavenie  faktúr   sÚ   objednávateľom   podpísané   a potvrdené   nasledovné
doklady :
-       súpis   vykonaných   služieb,    skutočné   množstvá   zhodnotených   alebo   zneškodnených

odpadov, skutočné množstvá vývozov
-       vážne  lístky  z príslušnej  skládky,   ktoré  budú  obsahovat'  dátum,   čas,   množstvo,   meno

zodpovednej osoby
-      záznam  o prevádzke vozidla  nákladnej dopravy,  ktorý  bude obsahovat' dátum,  čas,  meno

zodpovednej osoby

7.3    Faktúra    bude   obsahovat'   náležitosti    platného   daňového   dokladu   v súlade   s prĺslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi údaje:
-       obchodné meno objednávateľa a poskytovateľa,  adresy sĺdiel
-       Číslozmluvy
-       číslofaktúry
-       deň odoslania a splatnosti faktúry
-       označenie peňažného ústavu a čĺslo účtu, na ktorý sa má platit'
-       označenieslužby
-       fakturovanú základnú čiastku  bez DPH,  čiastku  DPH  a celkovú fakturovanú sumu
-       pečiatka a podpis oprávnenej osoby poskytovateľa
-       súpisvykonaných služieb
-       podpis určeného zástupcu objednávateľa

7.4    Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dnĺ od jej riadneho doručenia objednávateľovi.

7.5   V prípade,  že  faktúra  nebude  obsahovať  náležitosti  uvedené  v tejto  zmluve,  objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju  poskytovateľovi  na  prepracovanie  s tým,  že  nová  lehota  splatnosti  začne
plynút' dňom doručenia opravenej faktúry.

7.6   Za  správne  vyčĺslenie  sadzby  DPH  podľa  zákona  č.  222/2004  Z.z.  o dani  z pridanej  hodnoty
v znenĺ neskoršĺch  predpisov a doplnení zodpovedá poskytovateľ.

7.7    Fakturácia  bude  vykonávaná  v mesačnej  periodicite,  v  štruktúre  podľa  množstva  a rozsahu
poskytnutých  služieb  odsúhlasených  zodpovedným  zástupcom  objednávateľa  podľa  bodu  7.2
tejto zmluvy pripojených  dokladov.

7.8    0bjednávateľ  bez   pÍsomného  súhlasu   neposkytuje  zálohy  a platby   pred   vykonaním,   resp.
dodaním služieb.

7.9   Zmluvné  strany    sa  zaväzujú,  Že  zmenu  inkasných  dát  pre  potreby  platenia  faktúr  si  budú
oznamovat' do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo
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Vlll.  PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUžBY

A. Povinnosti poskytovateľa:

8.1   Poskytovateľ je povinný zabezpečovat' a vykonávať všetky služby uvedené v predmete zmluvy
včas a riadne, v súlade s platnou legislatĺvou v odpadovom hospodárstve a touto zmluvou.

8.2  Poskytovateľ   je   povinný   vyprázdňovať   zbemé   nádoby   tak,   aby   nedošlo   k hygienickým,
bezpečnostným,  ekologickým,   požiarnym  a iným  závadám,   prípadne  ku  škode  na  majetku
alebo poškodeniu životného prostredia.

8.3  Poskytovateľ  má  právo  premiestniť  zberné  nádoby  zo  stanovišt'a  zberných  nádob  na  dobu
potrebnú  pre ich vyprázdnenie.  Po vyprázdnenĺ je povinný ich  umiestniť na pôvodné miesto.

8.4  Škody    pľeukázateľne    spôsobené    pri    výkone    plnenia    ztejto    zmluvy        zamestnancami
poskytovateľa,  je  poskytovateľ  povinný  odstrániť  na  vlastné  náklady  a  bezodkladne  ohlásit'
objednávateľovi.

8.5    Poskytovateľ sa  zaväzuje  lx  ročne  aktualizovať  počet typizovaných  nádob  podľa jednotlivých
druhov,  rozmiestnených na územl obce a počet odsúhlasovat' s objednávateľom.

8.6    Poskytovateľ   je   povinný   postupovat'   podľa   objednávky   dodížiavať   harmonogram   zberov
a služby vykonávať s náležitou odbornost'ou v stanovenom rozsahu a v určených pravidelných
intervaloch.  Ak z objektivnych  prĺčin  nebude  môcť poskytovateľ dodržat' termín  zberu,  oznámi
túto    skutočnosť    objednávateľovi    ihneď    po    zistení    tejto    skutočnosti    aslužbu    vykoná
v náhradnom temíne.

8.7    Pri vyprázdňovaní  11001 zberných  nádob v obci zabezpečiť s ohľadom  na miestne podmienky
vždy Čistotu  v najbližšom  okolí  nádob.  Uvedená Činnosť bude vykonávaná  v rámci  dohodnutej
jednotkovej  ceny  za  vývoz  11001  nádoby.  Po  odchode  zo  stanoviska  so  smetným  vozidlom
bude  priame  a bezprostredné  okolie  kontajnerov  vyčistené  od  všetkých  drobných  odpadov.
Rovnako je to záväzné i pri  110  1 nádobách a kontajneroch  na triedený zber.

8.8   Dodržiavat'   platné   VZN    na   území   obce    Nedožery-Brezany   onakladaní   skomunálnym
a drobnými stavebnými odpadmi.

8.9    Pred  fakturáciou  mesačne  predkladať  objednávaterovi  na  odsúhlasenie  súpis  poskytnutých
služieb za predchádzajúci  mesiac spolu  so všetkými podkladmi k fakturácii.

8.10  Poskytovateľ  raz  mesačne  spolu   s faktúrou  za  vykonané  služby  odovzdá  objednávateľovi
údaje    omnožstvách    odpadov   vyzbieraných    na    území    obce   ato    zhodnotených    alebo
zneškodnených    odpadov,    ktoré   podľa   Vyhlášky    MŽP    SR   č.    283/2001    Z.z.    ovykonaní
niektorých  ustanovení zákona o odpadoch  budú slúžiť ako podklad  pre vedenie evidencie.

8.11   Pri    preprave    odpadu    zaradeného    vkategórii    N    podľa    Katalógu    vystaví    poskytovateľ
„Sprievodný   list   nebezpečných   odpadov"   (ďalej   len   SLNO)   podľa   Vyhlášky   MŽP   SR   č.
283/2001  Z.z. v platnom znenĺ.

8.12  Poskytovateľ     bude     viesť     auchovávať     evidenciu     omnožstvách     adruhoch     odpadu
vyzbieraných  na  území  obce,  o  ich  uskladnenĺ,  zhodnotenĺ alebo zneškodnení  podľa  platných

právnych  predpisov  a dohodnutých  podmienok  s objednávateľom  a túto  mesačne  predkladať
objednávateľovi do 5  pracovných dnĺ nasledujúceho  mesiaca.

8.13  Poskytovateľ   je   povinný   vyčĺslit'   prĺjem   za   odpredaj   vytriedených   zložiek   komunálneho
odpadu  a poukázať  ho  v plnej  resp.  obdržanej  výške  na  účet  objednávateľa  vždy  do  konca
mesiaca január nasledujúceho roku po kalendárnom  roku,  za ktorý príjem  poukazuje.

8.14  Ak  poskytovateľ  nesplnĺ  riadne  a včas  svoje  povinnosti,  k plneniu  ktorých  sa  zaviazal  v tejto
zmluve   a objednávateľovi   v dôsledku   takéhoto   porušenia   povinnostĺ   poskytovateľom   uloží

príslušný   orgán   štátnej   správy   pokutu,   objednávateľ   bezodkladne   vyzve   na   prerokovan.ie



poskytovateľa   a dohodne   uplatnenie   resp.   neuplatnenie   riadnych,   resp.   aj   mimoriadnych
opravných    prostriedkov    k uloženej    sankcií.    Až    na    základe    právoplatného    rozhodnutia
príslušného   orgánu   je   poskytovateľ   v lehote   a   na   výzvu   objednávateľa   povinný   uhradiť
objednávateľovi  uloženú  pokutu v plnej  alebo  alikvotnej  výške,  ak  ide  o pripad  spoluzavinenia
objednávateľom.

8.15  Poskytovateľ  umožní  poverenému  pracovníkovi  objednávateľa  kedykoľvek  kontrolu  činnosti
spojenej so službami vyplývajúcimi z tejto zmluvy.

8.16  Poskytovateľ   bezodkladne   informuje   objednávateľa   o zrušení   predmetu   činnosti,   ktorá  je
predmetom    služieb    podľa    tejto    zmluvy,    ozrušení    poskytovateľa,    opodaní    návrhu    na
vyhlásenie konkurzu na majetok poskytovateľa.

8.17  Poskytovateľ je povinný poskytovat' všetky údaje nevyhnutne potrebné pre Úhradu zákonného
poplatku za uloženie odpadov a to lx mesačne do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

8.18  Poskytovateľ je povinný  predkladať objednávateľovi doklady preukazujúce spôsob  nakladania
s odpadom  od  nasledujúcich  držiteľov  odpadu  až  po  konečného  zhodnocovateľa  odpadu  za
každý ukončený štvh'rok v kalendárnom roku a to do 30 dní nasledujúceho mesiaca.

8. Povinnosti objednávateľa:

8.10bjednávateľ  určí  miesta,  na  ktorých  budú  umiestnené  kontajnery  na  komunálny  odpad  (viď.
harmonogram zberu - príloha č.2)

8.2  0bjednávateľ    určí   oprávnené   osoby    na   zadávanie   a preberanie    predmetných    služieb.
Oprávnené   osoby   majú   právomoc  priebežne   kontrolovať   predmetné  činnosti   a úzicky   po
ukončení služieb na tvare miesta preberať vykonané služby. Objednávateľ si vyhradzuje právo
zmenit' resp.  doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania zmluvy.

8.3  0bjednávateľ   poskytne   poskytovateľovi   služieb   potrebnú   súčinnosť   podanlm   potrebných
informácii     krealizácii     plnenia     ztejto     zmluvy     aje     povinný     informovat'     poskytovateľa
o prípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu zmluvy

lx. ZMLUVNÉ  POKUTY A SANKCIE

9.1  Vprípade,    že    poskytovateľ    nezabezpečí    plnenie    predmetu    zmluvy    včas,    vlehotách
dohodnutých  v zberovom  kalendári,  je  povinný  zaplatiť  objednávateľovi  zmluvnú  pokutu  vo
výške 0,05 % z fakturovanej sumy za nezabezpečené služby a to za každý deň   omeškania až
do splnenia záväzku.

9.2   Zmluvná  pokuta  je  splatná  v lehote  splatnosti  najbl.ižšej  fakturácie  poskytovateľa  služieb  za
služby  vykonané  v danom  kalendárnom  mesiaci,  pričom  dotknutá  fakturácia  bude  upravená
poskytovateľom    služieb    zníženĺm    o výšku    zmluvnej    pokuty   vyčĺslenej    podľa    počtu    dnĺ
omeškania,    vopačnom    prípade    bude    predmetom   jednostranného   zápočtu   vzájomných
pohľadávok objednávateľa a poskytovateľa.

9.3  Poskytovateľ  služieb je  oprávnený  Účtovať  objednávateľovi  úrok  z omeškania  za  omeškania
s platenĺm  ceny  služieb  a to  vo  výške  0,02  %  za   každý  deň   omeškania  vypočítaný  vždy
z omeškanej ceny služieb.

X. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

10.1  Táto  zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú.  Poskytovateľ  bude  vykonávat'  predmet zmluvy  odo
dňa nadobudnutia  účinnosti tejto zmluvy a to od 01.01.2016 do 31.12.2019, t.j. 4 ľoky.

10.2 Zmluvné  strany  majú  právo  vypovedať  túto  zmluvu  so 6  mesačnou  výpovednou  lehotou  pri
závažnom  porušení  tejto  zmluvy.  Výpovedná  lehota  začína  plynúť  od  prvého  dňa  mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
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/
ý/ 10.3 Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany poskytovateľa sa pre tento Účel  považuje:

a)     nesplnenie  bodov 8.4 a 8.9 tejto zmluvy,
b)    opakovane  preukázateľné  vykonávanie  služby  v  rozpore  s  podmienkami  dohodnutými  v

tejto zmluve napriek pÍsomnému upozorneniu a ich neodstráneniu v určenej lehote,
c)    poskytovateľ   v   rozpore   s   touto   zmluvou   nevykoná   služby   ani   po   doručenej   výzve

objednávateľa v lehote do  10.  pracovných dnĺ,
d)    bez  predchádzajúceho  pÍsomného  súhlasu  objednávateľa  prevedie  všetky  alebo  Časť

služieb a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy  na  tretie  osoby,  ibaže  ide o spoločnost',  na
ktorej podnikani sa zúčastňuje poskytovateľ (dcérska spoločnosť),

e)    zistenie skutočne nevykonaných služieb predložených  k fakturácii.

10.4 Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa pre tento účel považuje:
a)    meškanie s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy viac ako 60 kalendárnych dní,
b)     úhrn výšky pohľadávok po splatnosti poskytovateľa bude viac ako 7000 eur bez DPH.

XI. PREVZATIE ZODPOVEDNOSTl

11.1Zodpovednosť     za      nakladanie      s     cidpadom      prevzatým      podľa      zmluvy      prechádza
z objednávateľa na zhotoviteľa v okamihu  prevzatia odpadu.

Xll. RIEŠENIE SPOROV

12.1  Spory   zmluvnej   povahy   budú   zmluvné   strany   riešiť   prednostne   dohodou.   V prípade,   ak
dohoda nebude možná, spory budú riešené súdnou cestou.

Xlll.  DORUčOVANIE

13.1     Akékoľvek  oznámenie,   ktoré  má  zaslať  jedna  zmluvná  strana  druhej   podľa  tejto  zmluvy,
najmä,   avšak   nielen,   oznámenia,   žiadosti,   návrhy   alebo   iné   právne   úkony   obsahujúce
uplatnenie  práva alebo  nároku vrátane odstúpenia od zmluvy,  bude doručené osobne alebo
doporučeným  listom  na  adresu  sídla  alebo  adresu  pre  poštový  styk  druhej  zmluvnej  strany.
Podmienka  doručovania  doporučene  podľa   predošlej  vety  sa  nevzt'ahuje  na  doručovanie
faktúr dodávateľom  podľa tejto zmluvy.

13.2   PÍsomnosti   sa   doručujú   zmluvným   stranám   na   poslednú   známu   adresu   ich   sĺdla   alebo
miesta doručovania uvedeného v zmluve.

13.3  Vprípade   zmeny   sídla   alebo   adresy   doručovania   sú   zmluvné   strany   povinné   si   túto
skutočnosť bezodkladne navzájom oznámiť.

13.4   Pĺsomnosti,  ktoré zmluvné strany navzájom zasielajú  prostrednĺctvom  pošty ako doporučenú
zásielku,  alebo  zásielku  s doručenkou,  sa  na  účely  zmluvy  považujú  za  doručené  okrem
riadneho prevzatia aj ak:

a)         zmluvná  strana  odmietla  prijať  zásielku,  doručenie  je  účinné  okamihom  odmietnutia
prevzatia zásielky,

b)         zásielka  nebola vyzdvihnutá v odbernej  lehote,  doručenieje  účinné tretí  pracovný deň
po uloženĺ oznámenia na  pošte alebo u doručovacej služby,

c)         nebolo  možné  zmluvnú  stranu  na  adrese  uvedenej  v zmluve  zistiť  a preto  doručenie
nie je  možné,  doručenie je  účinné  tretĺ  pracovný  deň  po  uložení  oznámenia  na  pošte
alebo u doručovacej služby.

13.5   0známenie  môže  byt'  doručené  tiež  faxom,   resp.   e-mailom,   ak  bude  originál  oznámenia
nasledujúci  pracovný  deň  odoslaný  doporučenou  poštovou  zásielkou  na  adresu  pre  poštový
styk  druhej  zmluvnej   strany.   V  prípade  faxovaných   a mailových   oznámenĺ  sa  oznámenie
považuje  za  prijaté,  keď  má  odosielateľ  dôkaz  bezporuchového  prenosu  s  podmienkou,  že
keď   bude   takéto   oznámenie   zaslané   po   15:00   hod.,   bude   sa   považovať   za   prijaté   v
nasledujúci    pracovný   deň.    Až   dc)   ďalšieho   oznámenia   sú    adresy   a   kontaktné   údaje
zmluvných strán  platné podľa špecifikácií zmluvných strán v záhlavĺ tejto zmluvy.

1
E=Fiii



XIV. OS0BITNÉ  DOJEDNANIA

14.1  V prípade  zmeny  platnej   legislatĺvy  majú  obe  zmluvné  strany  právo  požadovat'  od  druhej
strany také zmeny v tejto zmluve,  ktoré vyplynú z nových právnych predpísov.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1  Pokiaľ    nie   je    ustanovené    inak,    riadi        sa    táto    zmluva    podľa    príslušných    ustanovenĺ
Obchodného zákonnĺka a ostatnými náležitost'ami požadovanými vo výzve.

15.2Všetky  zmeny   a dodatky   k  tejto  zmluve   musia   byt'  výsledkom   dohody  zmluvných   strán,
vyhotovené v písomnej fome,  podpísané oboma zmluvnými stranami a budú  neoddeliteľnou
súčast'ou tejto zmluvy.

15.3 Práva   a povinnosti   zo   vzt'ahov   vzniknutých   uzatvorením   tejto   zmluvy   prechádzajú   i  na
právnych  nástupcov.  Nie je  možné  ich  prevádzat' bez  súhlasu  obidvoch zmluvných  strán  na
iné organizácie.

15.4 Zmluvné strany výslovne  prehlasujú,  že táto zmluva zodpovedá  ich  slobodnej  vôli,  uzavierajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu  s jej obsahom ju podpisujú.

15.5 Táto zmluva  nadobúda  platnosť dňom  podpisu  oboma   zmluvnými  stranami a  účinnosť v deň
nasledujúci po jej zverejnenia povinnou osobou.

15.6Zmluva  je   vypracovaná   v štyroch   vyhotoveniach   z ktorých   2x   obdrží   poskytovateľ   a   2x
objednávateľ.

V Nedožeroch-Brezanoch,  dňa /J`  `'/21° 7`~      Vžiline, dňa l4.12.2015

Za objednávateľa: za poskytív+ať:Fá.:s., Ž"inaA. Kme,"         |

/           účet: 6620494002/i i i l
H  SK2020106429,  DIČ:  202U106429

1649P®1, til.  6621635, fax 56Z'2 i 57

predstavenstva
'ng.   Miloš urajka, člen predstavenstva



C.1  PRiLOHY

Nakladanie s komunálnymi odpadmi -zber, odvoz a zneškodňovanie ľesp. zhodnocovanie
čís'opoložky

Názov práce, pracovná
Početjedn.ročne

Jednotková
m.j.

Celkováročnácena sDPHv€
Poznámka

činnosť cena s DPH

1.

Zber, odvoz a zneškodnenie/

28600nádob
1,15 €

€lc)ďvoz
32 890,00 €

podra  harmonogramu
zhodnotenie zmesového zberu, v jednotkovej

komunálneho odpadu (ZKO) cene započítané aj

zo  1101  zberných úložné na skládku

odpadových nádob v 1 vrátône účelovej

intervale  1 x týždenne, t.j. nádoby finančnej rezervy, bez

550 nádob x 52 vývozov zákonného poplatkupodľazákonač.17/2004

2.

Zber, odvoz a zneškodnenie/

1560
4,80 €

€loďvc'z
7 488,00 €

podra harmonogramu
zhodnotenie zmesového zberu, v jednotkovej

komunálneho odpadu (ZKO) cene započítané aj

z  1100  1 zberných úložné na skládku

odpadových nádob 1
vrátane účelovej

umiestnených v obci v nádob
nádoby

finančnej rezervy,  bez

inl:ervale  1 x týždenne, t.j. zákonného poplatku

30 nádob x 52 vývozov podľa zákona č.17/2004

3.

Zber, odvoz a zneškodnenie/

2!fJVÝvo"ov 155,00 €
€/odvoz

3  100,00 €

rozmiestnenie  nádob

zhodnocovanie objemného (VOK 7m3) podra

odpadu prostredníctvom harmonogramu, odvoz a

veľkoobjemových zneškodnenie odpadu

kontajnerov s objemom 7 vrátane úložného na

m3, ktoré bude vykonávané 1 skládku s účelovou

2 x ročne,  na jar a  na jeseň nádoby finančnou  rezervou,  bezzákonnéhopoplatkupodľazákonač.i7/2o04

4.

Zber,  odvoz a  zneškodnenie/

12 vývozov 155,00 €
€/oďNcfl1nádoby

1860,00 €

cena za vývoz VOK a

zhodnocovanie drobného zberu z obce vrátane

stavebného odpadu z úložného na skládku s

bežných udržiavacích  prác účelovou finančnou

za bez pečova ných fyzicko u rezervou, bez zákonného

osobou -nepodnikateľom, poplatku  podľa zákona  č.

prostredníctvomveľkoobjemovýchkontajnerovsobjemom 7m3,ktorébudevykonávané2xročne,najaranajeseň 17/2004

5.

Zber, odvoz, dotriedenie a

338 nádob 3,30 €
€/odvoz1nádoby

1  115,40 €

podľa  pasportu a

úprava,  preprava  na exportazhodnoten`iekomodityPLASTVz11001nádobrozmiestnenýchnaurčenýchmiestachpoúzemíobcevintervalelxza2týždnet.j.13nádobx26vývozov harmonogramu



6.

Zber, odvoz, dotriedenie a

238 nádob 3,30 €
€/odvoz1nádoby

785,40 €

podra  pasportu a
uprava, preprava  na exportazhodnoteniekomoditySKL0z11001nádobrozmiestnenýchnaurčenýchmiestachpoúzemíobcevintervalelxza3týždne,t.j.14nádobx17vývozov harmonogramu

7.

Zber, odvoz, dotriedenie a

72 nádob 3,30 €
€/oďNCJ11nádoby

237,60 €

podľa pasportu a
uprava,  preprava  na exportazhodnoteniekomodityVKM+KOz11001nádobrozmiestnenýchnaurčenýchmiestachpoúzemĺobcevintervalelxmesačne,t.j.6nádobx12vývozov harmonogramu

8.

Zber, odvoz, dotriedenie a

156
3,30 €

€/odvoz
514,80 €

podra  pasportu a
úprava, preprava  na exportazhodnoteniekomodityPApiERz11001nádobrozmiestnenýchnaurčených harmonogramu

miestach po územi' obce vintervale1x2týždne,t.j. 6nádobx26vývozov vÝvc,ľoN 1VOK

9.

Zberm odvoz a zhodriotenie

2500 vriec 0,50 €
€/odvoz1VOK

1 250,00 €

podľa  pasportu  a
sepa rovaného zberukomodityPLASTYsvývozomvintervale1xmesačne-vrecovanýzberporodinnýchdomoch harmonogramu

10.

Zber, odvoz a zhodnotenie

15t 14,00 € Clrn3 210,00 €

jednotková cena  na  m3

biologicky rozložiterných podrvenej hmoty,  prípadné

odpadov prostredníctvomkontajneraumiestnenom nô vytriedené odpady iné akoBRKOzneškodnit'vrátaneúložnéhonaskládkus

dohodnutom stanovišti Účelovou  finančnou

podľa  potreby a dohody rezervou  bez zákonnéhopoplatkupodľazákonač.17/2004

11.

Zber, odvoz a zneškodnenie/

5t 420,00 € €lrrl3 2  100,00 €

podľa zberových okruhov
zhodnotenie nebezpečnéhoodpadu(NO)aelektroodpadu(EO)mobilnouformoucelýmÚzemímobce-zberporodinnýchdomoch 2 x ročne na jar a jeseň

12.

Likvidácia  nepovolených

2 vývozy 155,00 € tona 310,00 €

cena za vývoz VOK vrátane

skládok -zber a úložného  na  skládku  v

zneškodňovanie  prtp.zhodnotenieodpadu z pri`pade zneškodneniaodpaduaďalšiehotriedeniaazhodnoteniaprltriedenom

nelegálnych skládok naúzemĺobce odpade  zložiek  KO

•..,



13.
Zákonný poplatok podľazákonač.17/2004 539t 4,98 € C/t 2 684,22 €

14.
Zákonný poplatok podľazákonač.i7/2004 60t 6,64 € €/t 398,40 €

SPOLU: 54 9a3,8Z €

2.   VšE0BECNÉ INFORMÁCIE

Obec  Nedožery-Brezany  sa  nachádza  v okrese  Prievidza  v Trenčianskom  kraji.   Leží  popri  hlavnej
komunikácii  -    cesta  1.   Triedy,   smerujúcej  od   Prievidze  do  Nitrianskeho   Pravna.   V súčasnosti  žije
v obci  2094  obyvateľov.,  z ktorých  väčšina  býva  v rodinných  domov  a približne  350  obyvateľov  žije  v
bytových domoch.  Podrobnosti o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi  na  území
obce Nedožery-Brezany sÚ upravené vo Všeobecne záväznom nariadení.

2.1   ZOZNAM ZBERNÝCH NÁDOB VO VLASTNÍCIVE OBCE Nedožery-Bľezany

a)     14  ks -zberné nádoby  na sklo v objeme  11001
b)    6 ks -zberné  nádoby na papier v objeme 11001
c)     13ks-zbernénádobynaplatyvobjeme ll00l
d)    6 ks -zberné nádoby na VKM+KO v objeme 11001
e)     10 ks-veľkoobjemové kontajnery vobjeme 7 m3

2.2   PASPORT ROZMIESTNENIA ZBERNÝCH NÁDOB NA ÚZEMi OBCE Nedožery-Bľezany

a)    1101 kontajnery na KOMUNÁLNY ODPAD rozmiestnené na území obce pľed rodinnými
domami na uliciach:

-     Brezianska
-     Družby
-     Družstevná
-     Hečku
-      Hviezdoslavova
-      Jilemnického
-      Komenského
-      KOpaničky
-      Kpt.  Nálepku
-      M.Rázusa
-      T.Hromadu
-      Mladých
-     Partizánska
-     Sládkovičova
-     Štúrova
-     Tajovského
-     Žiarska
-      4.Apríla
-      Budovateľská
-      Kamenný chodníček
-      Kukučínova
-V.B.  Nedožerského

FREKVENCIA VÝVOZU:               1  x týždenne podľa harmonogramu

b)    Vrecovaný zber PLASTOV pľed rodinnými domami na uliciach uvedených v písm. a) tohto
bodu.

FREKVENCIA VÝVOZU:               1  x mesačne podľa harmonogramu



c)    1100 I kontajnery na PLASTY sú v ol)ci Nedožery-Bľezany i.ozmiestnené nasledovne:
-       2  ksnaulici  Brezianska

1  ks na  ulici Tajovského (parkovisko pred  kostolom)
1  ks na ulici  Družstevná (bytové domy)
1  ks na ulici  Družstevná (pred obecným  úradom)
3  ks na  ulici  Družby (obecné nájomné byty)
2 ks na ulici  Budovateľská (zastávka autobusu)
2  ks na ulici V.B.  Nedožerského (predajňa potravĺn  Nedožery)
1  ks na ulici  Budovateľská ( cintorín  Nedožery)

FREKVENCIA VÝVOZU:               1  x za 2 týždne podľa harmonogramu

d)    1100 I kontajnery na SKLO sú v obci Nedožery-Brezany rozmiestnené nasledovne:
-        1  ks na ulici  Brezianska

2 ks na  ulici  Hviezdoslavova (predajňa potravín  Brezany)
1  ks na ulici Tajovského (parkovisko pred  kostolom)
1  ks na ulici  Družstevná (bytové domy)
1  ks na ulici  Družstevná (pred obecným  úradom)
3 ks na ulici  Družby (obecné nájomné byty)
1  ks na ulici  Budovateľská (zastávka autobusu)
3 ks na  ulici V.B.  Nedožerského (predajňa potravin  Nedožery)
1  ks na  ulici  Budovateľská ( cintorĺn  Nedožery)

FREKVENCIA VÝVOZU:                1  x za 3 týždne podľa harmonogramu

e)    11001 kontajnery na PAPIER sú v obci Nedožery-Brezany rozmiestnené nasledovne:
-        1  ks  na  ulici  Brezianska

1  ks na ulici Tajovského (parkovisko pred  kostolom)
1  ks na ulici  Družstevná (pred obecným Úradom)
1  ks na  ulici  Budovateľská (zastávka autobusu)
1  ks na  ulici V.B.  Nedožerského (predajňa potravĺn  Nedožery)
1  ks na ulici  Budovateľská ( cintorín  Nedožery)

FREKVENCIA VÝVOZU.               1  x za 2 týždne podľa harmonogramu

f)     1100 l kontajneľy na vKM+KO sú v obci Nedožery-Brezany rozmiestnené nasledovne:
-         1  ks  na  ulici  Brezianska
-       1  ks na ulici Tajovského (parkovisko pred  kostolom)
-       1  ks na ulici  Družstevná (pred obecným  úradom)
-       1  ks na ulici  Budovateľská (zastávka autobusu)
-       1  ks na ulici v.B.  Nedožerského (predajňa potravĺn  Nedožery)
-        1  ks  na  ulici  Budovateľská  (  cintorĺn  Nedožery)

FREKVENCIA VÝVOZU:               1  x mesačne podľa  harmonogramu

g)    11001   kontajnery   na   KOMUNÁLNY   ODPAD   sú   v obci   Nedožery-Brezany   rozmiestnené
nasledovne:

-       2  ks na  ulici  Kukučĺnova ( pri zberni odpadov)
-       2 ks na ulici  Kukučĺnova (pri areáli  poľnohospodárskeho družstva)
-        1  ks  na  ulici  Kukučĺnova  (pri  športmoteli  Raketa)
-       2 ks na ulici v.B.  Nedožerského (pri reštaurácii  Rudolf)
-        1  ks na ulici v.B.  Nedožerskéhc] (pri pohostinstve  Blesk)
-        1  ks na ulici v.B.  Nedožerského (pri  predajni potravĺn  Nedožery)
•       2  ks na  ulici  Budovateľská (cintorín  Nedožery) •1

_..,



-        1  ksnaulíci  Družby(priareálizš)
-       6 ks na ulici  Družby (obecné nájomné byty)
-       3 ks na ulici  Družstevná (pri obecnom úrade)
-       5 ks na uljci  Družstevná (  bytové domy)
-        2  ksnaulici  Kopaničky(cintorĺn)
-       1  ks na ulici Tajovského (bytové domy v areáli poľnohospodárskeho družstva)
-        1  ks na ulici  Hviezdoslavova ( pri  predajni potravin  Brezany)

FREKVENCIA VÝVOZU:               1  x týždenne podľa  harmonogramu

h)   7 m3 veľkoobjemový kontajner (VOK) v počte 10 ks využívané nasledovne:

•     VOK na zber a vývoz oBJEMNÉHO 0DPADu nasledovných stanovištiach 2-krát ročne:
-       ulica v.B.  Nedožerského

ulica Budovateľská - parkovisko pred cintorĺnom
ulica Budovateľská -križovatka na ulicu  Kamenný chodníček
ulica Budovateľská -zastávka autobusu
ulica  Kukučínova
ulica Družstevná -pri obecnom úrade
ulica Hviezdoslavova - pri  predajni  potravĺn  Brezany
ulica Brezianska
ulica Tajovského
ulica  Družstevná - pri  požiarnej zbrojnici

FREKVENCIA VÝVOZU:               2 x ročne podľa potreby a dohody

i)     7 m9 veľkoobjemový kontajneľ (VOK) v počte l0 ks využivané nasledovne:

•     VOK na zber a vývoz DROBNÉHO STAVEBNÉH0 0DPADu  nasledovných stanovištiach
2-krát ľočne, pokiaľ nebude dohodnuté inak:
-       ulica  Budovateľská -parkovisko pred cintorínom
-       ulica  Budovateľská -križovatka na ulicu  Kamenný chodníček
-       ulica Budovateľská -zastávka autobusu
-       ulica Hviezdoslavova -pri  predajni  potravín  Brezany
-       ulica Brezianska
-       ulica Družstevná -pri  požiarnej zbrojnici

FREKVENCIA VÝVOZU:               2 x ročne podľa potreby a dohody

-7
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3.     TABUĽKA PLNENIA KRITÉRIÍ

Názov uchádzača  :

T+T, a.s.

Sídlo  uchádzača  :

Andreja Kmet'a 18, 010 01 žilina

lčo : 36 400 491 DIČ : 2020106429 IČ DPH  : SK2020106429

Zapísaný v obchodnom registľi oki.esného súdu ž ilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L

Štatutárni zástupcovia  podľa dokladu o oprávnení podnikat':
lng.  Miloslav Sokolovsl<ý, pľedseda predstavenstva
lng. Anton Jánoš, podpredseda pľedstavenst`/a
lng  Miloš Ďurajka  člen pľedstavenstva
Tel : 041/5621635 Fax : 041/5622157

e.mail : teate@t-t.sk www : t-t.sk

Návrh lnenia  kľitérií

P.č. Položka

Návrh                   naplneniekritéria

1.

Cena  za  dodanie  predmetu  zákazky -  poskytnutie  služby  za  jeden  rok v € 46 300,29 €
bez  DPH

2.
Cena  za  dodanie  predmetu  zákazky  -  poskytnutie  služby  za  celé  zmluvné

185 201,16 €obdobie -štyri  roky v € bez DPH

V Žiline,  dňa  14.12.2015 -1


