Z M L U V A č. Z51140010
O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - ODVOZ A LIKVIDÁCIA
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
uzavretá dňa 20.2.2014 v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov

medzi
Objednávateľ:
Sídlo:
Registrácia:
V mene ktorej koná:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Národná transfúzna služba SR
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva
SR číslo 003775-4/2003 zo dňa 02.12.2003
Ing. Renáta Dundová, riaditeľka
30 853 915
2021764371
SK2021764371
Štátna pokladnica
7000288579/8180
(ďalej len „objednávateľ”)
a

Poskytovateľ:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa
Obchodný register:
V mene ktorej koná:

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava
Senecká cesta 10, 900 27 Bernolákovo
Okresný súd Bratislava 1, v oddieli Sro,vložka
č. 7323/B
Ing. Alexander Beljajev, konateľ
JUDr. Michal Lazar, prokurista
Ing. Alexej Beljajev, prokurista
Ing. Miroslav Betík, prokurista
31 376 134
2020494872
SK2020494872
Tatra banka
2624191182/1100
(ďalej len „poskytovateľ”)

pre časť č. 2. predmetu zákazky:
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trnava
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PREAMBULA
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy sú súťažné podklady a ponuka úspešného uchádzača pre časť č. 2. predmetu zákazky, predložená v rámci verejného obstarávania podlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže, ktorej predmetom bolo: „Zabezpečenie služieb –
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby Odberových a Spracovateľských
centier Národnej transfúznej služby SR“ a ktorá bola zverejnená
11217 - MSS vo Vestníku číslo: 128/2013 - dňa: 02.07.2013
Čl. I.
Predmet a účel zmluvy
1.1

1.2

1.3

Predmetom tejto zmluvy je odvoz a likvidácia nemocničného a biologického odpadu
z odberových a spracovateľských centier objednávateľa v špeciálnych zberných nádobách v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s ustanoveniami tejto zmluvy.
Nemocničným a biologickým odpadom podľa bodu 1.1 tohto článku tejto zmluvy sa
rozumejú typy odpadov: N (nebezpečný odpad) č.:
-180102 - časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv,
-180103 - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám
z hľadiska prevencie nákazy,
-180108 - cytotoxické a cytostatické liečivá, pre spracovateľské a odberové centrá objednávateľa
(spolu ďalej len „nebezpečný odpad”).
Typ nebezpečného odpadu je pre jednotlivé spracovateľské a odberové centrá objednávateľa individuálne určený v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí pre
objednávateľa odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu. Objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté služby odvozu a likvidácie nebezpečného odpadu cenu dohodnutú v čl. II. tejto zmluvy.
Čl. II.
Cena a platobné podmienky

2.1

2.2
2.3
2.4

Cena za odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
Podrobný rozpis ceny za poskytnutie služieb podľa tejto zmluvy je stanovený v Prílohe
č. 1.
V cene podľa Prílohy č. 1 sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na poskytnutie služieb
podľa tejto zmluvy.
Cena je splatná mesačne pozadu za poskytovateľom skutočne a riadne poskytnuté
plnenia v príslušnom mesiaci (množstvo prevzatého nebezpečného odpadu v kg), a to
na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi najneskôr
do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Na každé miesto plnenia bude vystavená osobitná faktúra, ktorá bude doručená na adresu sídla objednávateľa (riaditeľstvo NTS SR). Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona NR SR č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
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2.5
2.6
2.7

Prílohou každej faktúry musia byť kópie sprievodných listov nebezpečného odpadu
/ďalej len „SLNO“/ (druh odpadu) a vážneho listu (hmotnosť odpadu) .
Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry.
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak
nebude mať prílohy podľa bodu 2.5 tohto článku Zmluvy, objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju poskytovateľovi do dátumu splatnosti s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry. Poskytovateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry.
Čl. III.
Spôsob a miesto plnenia

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

Miestom plnenia tejto zmluvy (odvozu nebezpečného odpadu) sú spracovateľské a
odberové centrá podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
Celkový predpokladaný objem nebezpečného odpadu, ktorý má byť predmetom odvozu a likvidácie podľa tejto zmluvy je 141 870 kg/24 mesiacov. Predpokladaný objem
nebezpečného odpadu pre jednotlivé spracovateľské a odberové centrá je určený v Prílohe č. 1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať služby podľa tejto zmluvy
v množstve a rozsahu určenom objednávateľom, pričom poskytovateľ berie na vedomie, že predpokladaný objem nebezpečného odpadu, ktorý má byť predmetom služieb
podľa tejto zmluvy je nezáväzný. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že objednávateľ je
podľa tejto zmluvy oprávnený objednať si u poskytovateľa odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu v nižších alebo vyšších množstvách ako sú predpokladané množstvá.
V prípade, ak si objednávateľ objedná odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu
v nižších množstvách ako sú predpokladané množstvá, nevzniká poskytovateľovi nárok
na dodanie alebo úhradu kompletného rozsahu predmetu zákazky. V prípade, že budú
objednané vyššie množstvá služby ako sú predpokladané, nesmie celková cena za
dodávku predmetu zmluvy presiahnuť celkový maximálny limit plnenia uvedený v Prílohe č. 1 k Zmluve.
Odvoz nebezpečného odpadu bude zabezpečený krytou (uzatvoriteľnou) zbernou nádobou výmenným spôsobom (odvoz plnej zbernej nádoby – odovzdanie prázdnej zbernej nádoby) z miest plnenia podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy. Pri výmene zhotoviteľ
pristaví prázdnu zbernú nádobu na určené miesto v príslušnom mieste plnenia.
Poskytovateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi krytú zbernú nádobu do každého
miesta plnenia, pričom do spracovateľských centier poskytovateľ poskytne zbernú nádobu v objeme najmenej 5 m3 a do odberových centier v objeme najmenej 3 m3. Náklady na poskytnutie zbernej nádoby sú zahrnuté v cene plnenia.
Objednávateľ pred odvozom nebezpečného odpadu vyplní SLNO a identifikačný list
nebezpečného odpadu, ktoré mu poskytne poskytovateľ. Pracovníci poskytovateľa pri
odvoze nebezpečného odpadu SLNO objednávateľovi potvrdia.
Po prevzatí nebezpečného odpadu odovzdá poskytovateľ objednávateľovi Záznam
o prevzatí nebezpečného odpadu podpísaný oprávnenou osobou.
Hmotnosť nebezpečného odpadu bude zistená odvážením na certifikovanom vážnom
zariadení v mieste plnenia. Certifikované vážne zariadenie zabezpečí v každom mieste
plnenia poskytovateľ. Ak v konkrétnom jednotlivom prípade nebude z objektívnych prevádzkových dôvodov možné zabezpečiť váženie nebezpečného odpadu v mieste plnenia, poskytovateľ zabezpečí váženie na certifikovanom vážnom zariadení v mieste poskytovateľa. Po odvážení nebezpečného odpadu poskytovateľ vydá objednávateľovi
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3.8

3.9

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

5.1

potvrdenie o zneškodnení nebezpečného odpadu (vážny lístok), ktorý bude slúžiť ako
doklad o skutočnej hmotnosti prevzatého nebezpečného odpadu.
Nebezpečný odpad bude odvážaný pracovníkmi poskytovateľa v pracovné dni v čase
od 7.00 do 15.00 hodine v súlade s Harmonogramom zberu odpadu stanoveným
v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V prípade potreby odvezenia nebezpečného odpadu mimo uvedený pracovný čas je potrebné sa vopred o tom
dohodnúť s pracovníkmi poskytovateľa.
Omeškanie poskytovateľa s odvozom nebezpečného odpadu z ktoréhokoľvek miesta
plnenia o viac ako 5 pracovných dní sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
V prípade omeškania poskytovateľa s odvozom nebezpečného odpadu o viac ako 5
pracovných dní je objednávateľ oprávnený uplatniť si u poskytovateľa zmluvnú pokutu
vo výške 30,- EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ani právo na odstúpenie od
tejto zmluvy. V prípade, ak nastane takéto omeškania, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť si odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu u iného poskytovateľa na náklady
poskytovateľa.
Čl. IV.
Záväzky objednávateľa a poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude postupovať pri plnení tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení
neskorších predpisov, Vyhláškou MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch, Vyhláškou MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalšími aplikovateľnými právnymi predpismi.
Poskytovateľ vyhlasuje a zodpovedá, že má všetky potrebné platné povolenia potrebné
na plnenie tejto zmluvy a zaväzuje sa udržiavať tieto povolenia v platnosti po celú dobu
trvania tejto zmluvy. Poskytovateľ tiež vyhlasuje, že je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov riadne registrovaný a oprávnený na zber a likvidáciu všetkých typov nebezpečného odpadu, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu za odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu
v rozsahu uvedenom v čl. II. tejto zmluvy.
Objednávateľ zabezpečí pre poskytovateľa vjazd do miest plnenia za účelom prevzatia
nebezpečného odpadu a prístup k určenému miestu v každom mieste plnenia.
Objednávateľ zodpovedá za ochranu životného prostredia počas skladovania nebezpečného odpadu. Okamihom odovzdania nebezpečného odpadu objednávateľom poskytovateľovi prechádza zodpovednosť za ochranu životného prostredia pri dodržaní
platných všeobecne záväzných právnych predpisov o odpadovom hospodárstve na poskytovateľa.
Poskytovateľ je povinný zabezpečiť ochranu nebezpečného odpadu pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií (napr. vznik požiaru,
výbuch).
Čl. V.
Osobitné ustanovenia
Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa v ďalšom
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov, vykonávacích právnych predpisov k zákonu o odpadoch
a ostatných predpisov platných na území SR.
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5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

Táto zmluva nadobúda svoju platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Poskytovateľ súhlasí s tým, že objednávateľ zverejní túto zmluvu, jej dodatky a faktúry
súvisiace s touto zmluvou v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v
súlade so zákonom č. 46/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zmluva sa uzatvára dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy
alebo do vyčerpania celkového maximálneho limitu plnenia uvedeného v Prílohe č. 1
Zmluvy, podľa toho, čo nastane skôr.
Táto zmluva zaniká pred uplynutím dojednanej doby:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy niektorej zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvy.
Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

6.1

6.2

6.3
6.4

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po dvoch vyhotoveniach. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú svoju slobodnú a vážnu vôľu túto zmluvu v horeuvedenom znení splniť.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č.1: Cenník (vrátane zoznamu odberových a spracovateľských centier
a predpokladaného množstva nebezpečného odpadu)
Príloha č. 2: Harmonogram zberu odpadu
Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy
riadne porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne bez nátlaku podpísali.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme. Dodatky k zmluve musia
byť obojstranne odsúhlasené a zmluvnými stranami riadne podpísané, pod následkom
neplatnosti právneho úkonu.

V Bratislave, dňa ..................
Objednávateľ:
Národná transfúzna služba SR

....................................................
Ing. Renáta Dundová, riaditeľka

V Bernolákove, dňa.4.3.2014
Poskytovateľ:
EBA, s.r.o.

.................................................
Ing. Alexander Beljajev, konateľ
....................................................
prokurista

Príloha č. 2 zmluvy
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Príloha č. 1 zmluvy
1z1

Špecifikácia a cena predmetu zmluvy

A

Verejný obstarávateľ:

Národná transfúzna služba SR

Predmet zákazky:

Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby Odberových a Spracovateľských centier Národnej transfúznej služby SR
časť č. 2 Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trnava
‐ NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava – odberové centrum

Postup verejného obstarávania:

podlimitná zákazka - služby - verejná súťaž

B

Por.
č. Druh odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 1 180102
Celková zmluvná cena v €:

C

D

E

F

G

H

K

MJ

Predpokladané množstvo
za zmluvné obdobie 24
mesiacov

Cena bez DPH za MJ
(€)

DPH
(%)

DPH
(€)

Cena s DPH za MJ
(€)

kg

6 396

0,90

20,00

0,18

1,08

Cena za predpokladané
množstvo
s DPH
(€)
6 907,68

6 907,68

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):
Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. Alexander Beljajev, konateľ

prokurista:

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

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

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

V Bratislave, dňa 4.3.2014

HARMONOGRAM ZBERU ODPADU

Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby pracoviska Trnava
Miesta dodania predmetu zákazky: NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17
Trnava – odberové centrum.
Typ nebezpečného odpadu: 180102
Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu/24 mesiacov: 180102 - 6 396 kg
Frekvencia poskytovania služieb:1x za týždeň

V Bratislave, dňa ..................

Objednávateľ:
Národná transfúzna služba SR

....................................................
Ing. Renáta Dundová, riaditeľka

V Bernolákove, dňa.4.3.2014

Poskytovateľ:
EBA, s.r.o.

.................................................
Ing. Alexander Beljajev, konateľ

....................................................
prokurista
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