Zmluva o poskytnutí služby č. /2021
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)

Objednávateľ:
Názov:
Štatutár:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu / IBAN:
Názov a kód banky:
Telefón:
e-mail:

Mesto Sereď
Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
00306169
2021000916
SK74 0900 0000 0002 0350 5156
Slovenská sporiteľňa a.s.
0317892392
mu@sered.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Názov:
Štatutár:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu / IBAN:
Názov a kód banky:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania s názvom
„Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo 120 litrových hnedých nádob v katastri mesta Sereď“
postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania
zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky
a spôsob poskytnutia predmetu zákazky.
3. Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať služby v rozsahu uvedeného v čl. I. tejto
zmluvy.
Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa zber biologicky
rozložiteľného odpadu (ďalej len „BRO“) zo 120 litrových hnedých nádob v počte 2 200 kusov od
rodinných domov v katastri mesta Sereď a odvoz tohto odpadu na miesto jeho uloženia a spracovania
do areálu Bioplynovej stanice Majcichov - Sereď, lok. Malý Háj, parc. č. 4012/3, k.ú. Sereď.
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Článok II.
Miesto a čas plnenia
1. Miestom plnenia je kataster mesta Sereď.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať službu uvedenú v čl. I. tejto zmluvy týždenne v lehote od
15.03.2021 do 18.11.2021 v súlade s harmonogramom zberu biologicky rozložiteľného odpadu v
meste Sereď, t.j. celkovo 36 zberov. Harmonogram zberu je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Článok III.
Cena, fakturácia a platové podmienky
1. Jednotková cena služieb je určená dohodou medzi objednávateľom a poskytovateľom v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov podľa predloženej
cenovej ponuky.
2. Zmluvné ceny za poskytované služby:
Cena bez DPH
DPH
Cena vrátane DPH
Jednotková cena za
vývoz 1 ks 120 litrovej
hnedej nádoby

3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené so splnením záväzkov
o poskytnutí služby, vrátane dopravných nákladov.
4. Poskytovateľ vyhlasuje, že ceny ním fakturované, budú vypočítané za skutočne zrealizované
služby a na základe dohodnutej jednotkovej ceny uvedenej v ods. 2 tohto článku.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že služby poskytované podľa čl. I. tejto zmluvy budú poskytovateľom
fakturované a objednávateľom uhrádzané mesačne. Poskytovateľ vždy do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca vystaví faktúru za služby poskytnuté v predchádzajúcom mesiaci, v členení za každý
týždeň zberu. Podkladom faktúry je súpis vykonaných prác a záznam o prevádzke vozidla
nákladnej dopravy tzv. stazka, resp. denné hlásenie o využití stroja, resp. záznam z GPS vozidla a
pod.
6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov. V prípade, že poskytovateľ je platcom DPH, faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Na faktúre musí byť uvedené číslo zmluvy, na základe ktorej sa predmet zmluvy poskytuje.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy podľa ods. 5 a 6 tohto článku,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade začne plynúť
nová lehota splatnosti dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu
objednávateľa na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Poskytovateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na poskytnutie služby.
10. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Práva a povinnosti objednávateľa:
a) Objednávateľ je povinný prevziať službu a zaplatiť za ňu dohodnutú cenu v lehote splatnosti.
Objednávateľ určí oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb.
b) Objednávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať poskytované služby fyzicky na mieste
poskytovania služby a právo zmeniť resp. doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania
zmluvy.
c) Objednávateľ je povinný zabezpečiť bezproblémový prístup pre poskytovateľa na miesto
uloženia a spracovania odpadu uvedeného v čl. I. tejto zmluvy.
d) Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poskytovateľovi všetky
zmeny údajov, ktoré poskytol poskytovateľovi pre účely tejto zmluvy. Objednávateľ je ďalej
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povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poskytovateľovi vznik akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizovať účel tejto zmluvy.
2. Práva a povinnosti poskytovateľa:
a) Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy podľa čl. I. a II. tejto zmluvy.
b) Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu v kvalite a v rozsahu požadovanom
objednávateľom.
c) Poskytovateľ je povinný vykonať predmet tejto zmluvy riadne a včas podľa jej
ustanovení, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR.
d) Poskytovateľ je povinný výkon služby zabezpečiť dostatočne technicky a personálne, tak aby
služba prebiehala plynule bez zbytočných prerušení a prieťahov.
e) Poskytovateľ je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie komunikácie, ktoré sám spôsobil
nezodpovedným nakladaním s odpadom.
f) Poskytovateľ je povinný uhradiť škodu spôsobenú nesprávnou a neodbornou manipuláciou,
resp. vykonávaním služieb.
Článok V.
Zmluvné pokuty
1. Ak poskytovateľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v lehote podľa čl. II. ods. 2
tejto zmluvy, objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 165 € za každý deň
omeškania.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania v sadzbe určenej podľa § 369a
Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka, v prípade ak sa
objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením odsúhlasenej faktúry o viac ako 15 dní.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac
porušení zmluvne dohodnutých povinností ktorejkoľvek zmluvnej strany pri realizácii tejto zmluvy,
sa vzťahujú ust. § 373 – 386 Obchodného zákonníka.
4. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý spôsobila vyššia moc (požiar, povodeň a pod.). Vznik a
trvanie vyššej moci je dotknutá zmluvná strana povinná ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane.
Článok VI.
Trvanie a zánik zmluvy
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to odo dňa účinnosti tejto zmluvy do
18.11.2021. V prípade, ak počas trvania tejto zmluvy dôjde ku skončeniu Zmluvy o nájme
uzatvorenej dňa 9.12.2020 medzi mestom Sereď ako prenajímateľom a spoločnosťou GreenCon
Recycling, s.r.o ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom pozemkov v lokalite Malý háj na
účel – uloženie a spracovanie BRO (ďalej len „zmluva o nájme“), táto zmluva sa skončí dňom
nasledujúcim po dni skončenia zmluvy o nájme, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O dni
skončenia zmluvy o nájme je objednávateľ povinný bezodkladne písomne informovať
poskytovateľa.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, ktorým je internetová stránka mesta
Sereď.
3. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená uvedenej v ods. 1 tohto článku túto zmluvu
možno ukončiť:
a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade, že si druhá zmluvná strana
neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Pred odstúpením od zmluvy je odstupujúca
zmluvná strana povinná písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby si splnila svoje zmluvné
povinnosti. V prípade, že si druhá zmluvná strana svoje povinnosti nesplní v lehote stanovenej v
písomnej výzve, je odstupujúca zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. K zrušeniu tejto
zmluvy dochádza dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
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Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s
ním súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomnou
formou po dohode zmluvných strán a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, že túto zmluvu
uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a svoj súhlas s jej obsahom
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve.
Príloha - Harmonogramom zberu biologicky rozložiteľného odpadu v meste Sereď
V Seredi, dňa ....................

V ..........................., dňa ......................

za objednávateľa:

za poskytovateľa:

....................................................
mesto Sereď
Ing. Martin Tomčányi, primátor

....................................................
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Príloha

HARMONOGRAM ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO
ODPADU V MESTE SEREĎ
(TÝŽDENNE OD 15.03.2021 do 18.11.2021)
PONDELOK ulice:
8.mája
Dlhá
Hornočepeňská
Hrnčiarska
I.Krasku
Jasná
Jelšová
Kúpeľné námestie
Kuzmányho
Ľ.Podjavorinskej
Lipová
Lúčna
Malá ulička
Matičná
Murgašova
Nezábudková
Obežná
Parková
Pivovarská
Pod hrádzou
Podzámska
Považský breh
Severná
SNP
Starý most
Strednočepeňská
Svätoplukova
Š. Moyzesa
Šintavská
Športová
Topoľová
Vážska
Veterná
Vojanská
Záhradná

ŠTVRTOK ulice:
Bratislavská
Cukrovarská
Čepeňská
Dolnočepeňská
Dolnostredská
Družstevná
F. Kráľa
Fándlyho
Hornomajerská
Hviezdoslavova
Jarná
Jesenského
Jilemnického
Kasárenská
Kostolná
Krásna
Krátka
Krížna
Kukučínova
Letná
Malý háj
Mierová
Mládežnícka
Mlynárska
Námestie slobody
Nová
Nový majer
Orechová
Pažitná
Pekárska
Pionierska
Poľná
Pribinova
Priečna
Rovná
Sládkovičova
Slnečná
Stromová
Školská
Šulekovská
Tehelná
Trnavská
Vinárska
Vonkajší rad
Vysoká
Železničná
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