Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201813085_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
00610381
2021191084
SK 2021191084
SK 5481800000007000281238
421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ARCHÍV SB, s.r.o.

Sídlo:

Priemyselná 1947/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:

36402249

DIČ:

2021610778

IČ DPH:

SK2021610778

Číslo účtu:

SK1711000000002626043853

Telefón:

+421948860801

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Odvoz a likvidácia odpadov

Kľúčové slová:

odvoz odpadu, likvidácia odpadu

CPV:

90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu; 90524400-0 - Zber, doprava a likvidácia
nemocničného odpadu; 90524200-8 - Likvidácia klinického odpadu

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Odvoz a likvidácia odpadov

Funkcia
Predmetom zákazky je odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečných a ostatných odpadov v zmysle zákona č. 79/2015
Z.z. v znení neskorších predpisov a podĺa vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.
Technické vlastnosti

Jednotka

180103 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie
podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy

tona

192

180102- časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a
krvných konzerv okrem 180103

tona

4

180106 - chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

kg

40

180108 - cytotoxické a cytostatické liečivá

kg

40

Frekvencia poskytovania služieb

týždenne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

1x

Typ odpadov: N (nebezpečný odpad) č. 18 01 03 , 18 01
06, 18 01 08

Odpady, kt. zber a zneškodňovanie podliehajú osob. požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy, chemikálie pozostávajúce z
nebezpečných látok alebo obsahujúce nebez. látky, cytotoxické a
cytostatické lieč

Typ odpadov: O (odpady ostatné) č. 18 01 02

Časti a orgány tiel vrátane krv. vreciek a krv. konzerv okrem 18 01
03

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov.
Miesto poskytovania služby : sídlo objenávateľa.
Dodávateľ svojim predložením ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné,
technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými
právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť triedenie, uloženie a označenie odpadov 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 02 podľa
Katalógu odpadov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015
Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť odber, prepravu a zneškodňovanie odpadu katalógové číslo 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08,
18 01 02 v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi v odpadovom hospodárstve.
Odberateľ je povinný v súlade s platnými platnými všeobecne záväznými prepismi v odpadovom hospodárstve zaslať
objednávateľovi Sprievodný list nebezpečných odpadov s uvedením skutočnej váhy zneškodneného nebezpečného odpadu.
Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet plnenia zmluvy z prevádzky objednávateľa v intervale 1x týždenne.
Objednávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade, že budú objednané nižšie
množstavá ako sú predpokladané, nevzniká dodávateľovi nárok na celý rozsah plnenia uvedený v predmete zmluvy.
Objednávateľ uhradí odberateľovi faktúru v lehote 60 dní od doručenia faktúry.
V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5
% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,
Pokračovanie: zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú obchodovať) s treťou stranou bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie pohľadávky
bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu. Prípadný súhlas objednávateľa je platný iba za
podmienky, že bol udelený predchádzajúci súhlas zriaďovateľa objednávateľa MZ SR.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal odberateľ ako aj všetky zúčastnené osoby na strane odberateľa, ktorým
to vyplýva zo zákona č.315/2016Z.z. účinného od 1.februára 2017, zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle
novely zákona o verejnom obstarávaní.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

A. Žarnova 11
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.03.2018 10:30:00 - 28.03.2020 10:30:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

tona

Požadované množstvo:

196,0800

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 145 099,20 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 174 119,04 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.03.2018 10:24:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ARCHÍV SB, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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