
Príloha č. 1               			   Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA

1. Základné údaje uchádzača: 
Obchodné meno spoločnosti: 
Adresa sídla spoločnosti:	
Konateľ spoločnosti: 	
IČO: 	
DIČ: 	
IČ DPH:	
Zastúpený: 	
Tel:		
E-mail:


Názov predmetu obstarávania:
Jednotková cena za vývoz 1 ks 240 l nádoby bez DPH:
DPH:
Jednotková cena za vývoz 1 ks 240 l nádoby s DPH:
Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu










Dátum: .................................                       			Podpis: ........................................... 
                                             			








Príloha č. 2			
Zmluva o poskytnutí služby č. 639/2021

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: 	Mesto Sereď
Sídlo: 			Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
Štatutárny orgán:	Ing. Martin Tomčányi, primátor
IČO: 			00306169
DIČ: 			2021000916
IBAN: 		SK74 0900 0000 0002 0350 5156
Tel. kontakt:		031/789 2392
e-mail:			mu@sered.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Poskytovateľ: 	
Sídlo:			
Štatutárny orgán:	
IČO:			
DIČ/IČ DPH:		
IBAN:			
Tel. kontakt:		
e-mail:			
Zapísaný:		

(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ spolu aj ako „zmluvné strany“)
		

Preambula

	Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe verejného obstarávania s názvom „Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu“ (ďalej len ako „BRKO) postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
	Na základe vyhodnotenia cenových ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzatvorením tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob poskytnutia predmetu zákazky.
	Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať služby v rozsahu uvedeného v Čl. 1 tejto zmluvy.


Čl. 1
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa vykonávanie služieb v rozsahu:
	Zber a zhodnotenie odpadu zaradeného podľa prílohy č. 1 vyhlášky č.  365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov pod číslo 20 01 08 – biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad.
	Poskytnutie 240 litrových nádob v počte 100 ks na zber BRKO rozmiestnených podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
	Pravidelné čistenie 240 litrových nádob prostredníctvom mechanizmu zberového vozidla po každom zrealizovanom zbere BRKO.


Čl. 2
MIESTO A ČAS PLNENIA

	Miestom plnenia sú objednávateľom určené stanovištia podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, s presným umiestnením nádob v počte 100 ks na zber a zhodnotenie BRKO v zmysle platnej legislatívy.

	Predmet zmluvy bude poskytovateľ vykonávať odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 13.3.2022. 
	Poskytovateľ bude vykonávať predmet tejto zmluvy s frekvenciou raz týždenne.


Čl. 3
CENA, FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

	Jednotková cena služieb je určená dohodou medzi objednávateľom a poskytovateľom v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa predloženej cenovej ponuky.

	Zmluvná cena za poskytované služby je: 


Cena bez DPH
DPH
Cena vrátane DPH
Jednotková cena, ktorá zahŕňa vývoz,  zhodnotenie BRKO, poskytnutie 1 ks 240 l nádoby, pravidelné čistenie nádoby po každom zbere



	V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené so splnením záväzkov o poskytnutí služby, vrátane dopravných nákladov.

Poskytovateľ vyhlasuje, že ceny ním fakturované, budú vypočítané za skutočne zrealizované služby a na základe dohodnutej jednotkovej ceny uvedenej v ods. 2 tohto článku tejto zmluvy.
	Zmluvné strany sa dohodli, že služby poskytované podľa Čl. 1 tejto zmluvy budú poskytovateľom fakturované a objednávateľom uhrádzané mesačne. Poskytovateľ vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca vystaví faktúru za služby poskytnuté v predchádzajúcom mesiaci, v členení za každý týždeň zberu. Súčasťou faktúry je doklad o vyzberanom množstve BRKO v rámci katastra mesta Sereď.
	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 tejto zmluvy poskytuje.
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.
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.
Poskytovateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na poskytnutie služby.
10.Lehota splatnosti faktúry po doručení objednávateľovi je 14 dní.

Čl. 4
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

	Práva a povinnosti objednávateľa:

	Objednávateľ je povinný prevziať službu a zaplatiť za ňu dohodnutú cenu v lehote splatnosti. Objednávateľ určí oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb.
	Objednávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať poskytované služby fyzicky na mieste poskytovania služby a právo zmeniť resp. doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania zmluvy.

Objednávateľ je ďalej povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poskytovateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizovať predmet tejto zmluvy.
2. Práva a povinnosti poskytovateľa: 
	Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy podľa Čl. 1 a 2 tejto zmluvy.
	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu v kvalite a v rozsahu požadovanom objednávateľom.

Poskytovateľ je povinný vykonať predmet tejto zmluvy riadne a včas podľa jej ustanovení, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR. 
 Poskytovateľ je povinný výkon služby zabezpečiť dostatočne technicky a personálne, tak aby služba prebiehala plynule bez zbytočných prerušení a prieťahov.
Poskytovateľ je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie komunikácie, ktoré sám spôsobil nezodpovedným nakladaním s odpadom.
	Poskytovateľ je povinný uhradiť škodu spôsobenú nesprávnou a neodbornou manipuláciou, resp. vykonávaním služieb.
	Poskytovateľ je povinný ku každej fakturácii vystaviť doklad o vyzbieranom množstve BRKO z k. ú. mesta Sereď.
	Poskytovateľ je povinný ku každej fakturácii vystaviť doklad preukazujúci tok BRKO v súlade s platnou legislatívou.

i)  Poskytovateľ poskytne na zber BRKO riadne označené zberné nádoby. V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia nádoby na zber BRKO je objednávateľ povinný ich nahradiť. Poskytovateľ zabezpečí na náklady objednávateľa nové nádoby. Maximálna cena nákladov na zabezpečenie 1 ks nádoby je 40,00 € bez DPH.
j) 	V prípade prekročenia frekvencie zberu alebo množstva nádob na zber BRKO, bude podkladom k vystaveniu faktúr evidenčný list odpadov a doúčtované nadmerné množstvo BRKO v kg, ktoré zaplatí objednávateľ poskytovateľovi v nasledujúcom mesiaci, a to 0,60 € bez DPH za 1 kg BRKO. Maximálne množstvo odpadu v 1 ks 240 l nádoby je 200 kg.
k)  V prípade, že objednávateľ bude požadovať mimoriadny vývoz BRKO, informuje o tom poskytovateľa minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak podľa požiadavky objednávateľa bude musieť  poskytovateľ realizovať mimoriadny vývoz BRKO v iný deň ako je dohodnuté v Čl. 2 ods. 3 tejto zmluvy, objednávateľ zaplatí 0,60 € bez DPH za 1 kg  BRKO. 
l) Objednávateľ zbiera BRKO bez obalov alebo ich častí (plasty, kovy, papier, sklo), a to do nádob na to určených, ktoré mu sprostredkuje poskytovateľ. V prípade, že objednávateľ nedodrží triedenie odpadu na BRKO (napr. BRKO bude obsahovať obaly) a spôsobí tým škodu poskytovateľovi, budú mu fakturované náklady za odstránenie vzniknutých škôd. Ak nastane takáto situácia, poskytovateľ bezodkladne prizve zodpovedného zamestnanca objednávateľa s cieľom kontroly skutkového stavu alebo ho o tejto skutočnosti informuje. Poskytovateľ sa zaväzuje preukázať vzniknutú škodu na základe relevantných dokladov.

Čl. 5
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

	V prípade omeškania poskytovateľa s vykonaním služby podľa Čl. 1. tejto zmluvy je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 € za každý deň omeškania. 
	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 objednávateľ nedodrží termín splatnosti odsúhlasenej faktúry o viac ako 15 dní.
	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.
	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.


Čl. 6
DOBA TRVANIA  ZMLUVY A   UKONČENIE ZMLUVY

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa 23.8.2021 do 13.3.2022. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňa 23.8.2021 za podmienky jej riadneho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, ktorým je internetová stránka mesta Sereď.
3. Pred dňom skončenia tejto zmluvy dohodnutom v odseku1 tohto článku tejto zmluvy môže byť táto zmluva skončená:
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.

Čl. 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

	Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi.

	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.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
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 – Zoznam stojísk s umiestnenými nádobami na zber BRKO

V Seredi dňa 					      		V Seredi dňa 


 za objednávateľa:                                                            	za poskytovateľa:           

                                                                        


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















Príloha č. 1 – Zoznam stojísk s umiestnenými nádobami na zber BRKO

 Stojisko č. 1 - Námestie slobody č. 31/12

	Stojisko č. 2 – Nám. Slobody 30/13

	Stojisko č. 3 – Námestie slobody č. 29/7


Stojisko č. 4 – Nám. Slobody 28/3

	Stojisko č. 5 – Garbiarska 50


	Stojisko č. 6 – Garbiarska 49/48


	Stojisko č. 7 – Garbiarska 48/49


	Stojisko č. 8 – Garbiarska 51/52


	Stojisko č. 9 – Garbiarska 51/57


	Stojisko č. 10 – Novomestská 43


	Stojisko č. 11 – Novomestská 34/21


	 Stojisko č. 12 – Novomestská 42


	Stojisko č. 13 – Novomestská 44/46


	Stojisko č. 14 – Novomestská 41/37


	Stojisko č. 15 – Mlynárska 40


	Stojisko č. 16 – Mlynárska 38


	Stojisko č. 17 – Mlynárska 37


	Stojisko č. 18 – Mlynárska 36/26


Stojisko č. 19 – Vinárska 129

	Stojisko č. 20 – Vinárska 130


	Stojisko č. 21 – Vinárska 4450


	Stojisko č. 22 – Cukrovarská 145/3


	Stojisko č. 23 – Cukrovarská 146/5


	Stojisko č. 24 – Cukrovarská 147/7


	Stojisko č. 25 – Fándlyho 744/4


	Stojisko č. 26 – Fándlyho 745


	Stojisko č. 27 – Fándlyho 746/10


	Stojisko č. 28 – Fándlyho 748


	Stojisko č. 29 – Fándlyho ul. č. 753


	Stojisko č. 30 - Fándlyho 754/22


	Stojisko č. 31 – Fándlyho 755/23


	Stojisko č. 32 – Cukrovarská ul. č. 3042


	Stojisko č. 33 – Vonkajší rad 762/5


	Stojisko č. 34 D.Štúra 761


	Stojisko č. 35 - D. Štúra 761/25


	Stojisko č. 36 – D. Štúra 760/21


	Stojisko č. 37 – D. Štúra 760


	Stojisko č. 38 – D. Štúra 758/3 (vnútroblok)


	Stojisko č. 39 – Cukrovarská č. 754/22


	Stojisko č. 40 – Cukrovarská 758/4


	Stojisko č. 41 – Cukrovarská 758


	Stojisko č. 42 – Cukrovarská 758/10


	Stojisko č. 43 – Cukrovarská 758/12


	Stojisko č. 45 – Cukrovarská ul.  č. 757


	Stojisko č. 46 – Cukrovarská 757/18


	Stojisko č. 47 – Cukrovarská 757


	Stojisko č. 48 – Cukrovarská 757/22


	Stojisko č. 49 – Cukrovarská ul. č. 757


	Stojisko č. 50 – D. Štúra 1009


	Stojisko č. 51 – D. Štúra 1010


	Stojisko č. 52 – D. Štúra 1011


	Stojisko č. 53 – Pažitná ul. č. 1013


	Stojisko č. 54 – Pažitná ul. č. 1014


	Stojisko č. 55 – Pažitná 1015/27


	Stojisko č. 56 – Legionárska 1124 (oproti 2998)


	Stojisko č. 57. – Legionárska 2998


	Stojisko č. 58 – Legionárska 2999


Stojisko č. 59 – Legionárska 1126/9

	Stojisko č. 60 – Železničná 1123/8

	Stojisko č. 61- Jesenského ul. č. 1114


	Stojisko č. 62 – Jesenského 1114/52


	Stojisko č. 63 – Jesenského 1113/50


	Stojisko č. 64 – Jesenského 1111/45


	Stojisko č. 65 – Jesenského ul. č. 3000

 
	Stojisko č. 66 – Dolnomajerská č. 4471 – nájomné byty


	Stojisko č. 67 – Dolnomajerská 4472


	Stojisko č. 68 – Dolnomajerská 1129/22


	Stojisko č. 69 – Dolnomajerská 1223/2


	Stojisko č. 70 – Dolnomajerská 1131


	Stojisko č. 71 – Dolnomajerská 1235/7


	Stojisko č. 72 – A. Hlinku 1134


	Stojisko č. 73 –A. Hlinku ul. č. 3058


	Stojisko č. 74 – A. Hlinku 3044/15


	Stojisko č. 75 – Komenského 3043


	Stojisko č. 76 – Hornomajerská 3046/12


	Stojisko č. 77 – Čepeňská ul. č. 3047


	Stojisko č. 78 – Čepeňská 4305/122


	Stojisko č. 79 – Čepeňská ul. č. 3081


	Stojisko č. 80 –Čepeňská 1211/15


	Stojisko č. 81 – Čepeňská 1211/17


	Stojisko č. 82 – A. Hlinku 1148/7


	Stojisko č. 83 – M. R. Štefánika 1146


	Stojisko č. 84 – M.R.Štefánika 


	Stojisko č. 85 – M.R.Štefánika – od OD Jednota


Stojisko č. 86 – Spádová 1144

	Stojisko č. 87 – Spádová 1146/26


	Stojisko č. 88 – Spádová ul. č. 1141


	Stojisko č. 89 – Poštová 8


Stojisko č. 90 – Poštová 1154

	Stojisko č. 91 – Kukučínová


	Stojisko č. 92 G-pavilón


	Stojisko č. 93 – Kukučínová 4440/25


	Stojisko č. 94 – Kukučínová 4445/30


	Stojisko č. 95 – Kukučínová 4443


	Stojisko č. 96 – Kukučínová 4852





Voľne stojace nádoby:

Mládežnícka ul. č. 161
 
Kúpeľné námestie č. 4462 (oproti Bistro Rambus)

Bratislavská 810

Cukrovarská 754 (Palestína)

Kukučínová 112/3
























Príloha č. 3				
Čestné vyhlásenie o zákaze
účasti vo verejnom obstarávaní

Uchádzač
Obchodné meno :
Sídlo :
IČO :
Štatutárny zástupca : 

Vyhlásenie uchádzača

Týmto čestne prehlasujem, že spĺňam podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f).

Vyhlasujem, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.


V .................. 	dňa ...................								



							.........................................................
								Podpis štatutárneho
							    zástupcu uchádzača(pečiatka)





