
ZmIuva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 014/POH -dl202D
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č,5t3/t99t Zb. (d'alej len ,,Zmluva")

PosKYToVATEI stUŽBY

rontnel
ENVIRoNl\4ENTAL. FAclLlTY SERVlcEs

Názov BRANTNER Poprad s.r.o
SídIo Novd 76,058 07 Poprad
zastúpený/štatutári 5p. lng. Tibor Popp - konotel', lng. Vladimír Habala - konatel'
Bankové spoienie Totro bonko, o.s., BlC - SWlFT kód: TATRSKBX, IBAN: sK2711000000002620844764
Co 36 444 678 lC DPH l 5K2020016988

Zapísaný v OR Zqpísanó v ORiR Prešov, odd. Sro, vl.č.70737/P
Vybavuje Mgr. Viktória Verébovó, obchodná manažérka I uobil: 0902 650 650 E-Moil:

ODBERATEI SLUŽBY
Názov Centru m soció Inych sl užie b Kežmo rok
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l preambula

Poskytovatelje organizácia pósobiaca v oblasti komp|exných environmentálnych služieb pre priemyseInú a komunálnu klientelu na Slovensku, zároveň je aktívnym
poskytovateíom kompIexných služieb v oblasti environmentálnych služieb, nakladania s odpadom, činnosťami jeho úpravy, zhodnotenia, recyklácie
azneškodňovania afacility služieb. Všetky ponúkané služby zabezpečuje na profesionálnej úrovni sohladom na bezpečnosť, ochranu životného prostredia
v rozsahu platných oprávnení a autorizácii ude|ených autoritami v Slovenskej republike.
Rozsah SIužieb Poskytovatera podl'a predošlého bodu zahřňa množinu s|užieb nas|edovne:

nak|adanie s odpadom a jeho Vysporiadanie (úprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie),
s tým súvisiace dopravné a manipulačné s|užby, nájom prostriedkov (kontajnery, Iisy, mechanizmy),

! environmentá|ne poradenstvo a inžiniering,
t] lné činnosti poskytovatel'a
Odberateíje právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o s|užby Poskytovatel'a. Odberatel'je k objednaniu služby kompetentný a právne spósobilý.

ll Predmet Zmluvy
Z.1 Závázne dohodnutým Predmetom Zmluvy je Špecifikácia služieb daná kombináciou Množiny služieb-rozsahu (podla č|ánku l.) a konkrétneho Modulu

služieb-nasadenia (podťa článku lV. Zmluvy).
2.2 Poskytovateí sa zavázuje dodať Predmet Zmluvy podía dohody jednorazovo alebo opakovane, vždy však kvalitne, včas, kompetentne sodbornou

starostlivosťou, so zreteíom na bezpečnosť, záujem Odberate|'a, ochranu životného prostredia a majetku zmluvných, ako aj tretích strán.
2.3 Odberatel sa zavázuje byť súčinný a za dodanie Predmetu Zmluvy Poskytovateťom riadne a včas zaplatiť a to v cene a za podmienok dohodnutých v tejto

ZmIuve a jej Prilohách.

lll zadanie odberatel'a

Odvoz nebezpečného odpadu zo zariadenia Odberatel'a minimálne 1x ročne.

18 01 03 - Odpady, ktorých zber,zvoz a zneškodnenie podlieha osobitným požiadavkám

dberateía
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Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 014/POH -dl20z0
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.5L3lt991, Zb, (d'alej len ,,Zmluvo")

lV Moduly služieb (nasadenie)
Nasadenie Služieb stanovené v Moduloch nižšie definuje štandardy výkonu Služieb Poskytovatera, s čím Odberatel plne súhlasí,

qrřq k§|{?ř,,řř.Ň,iis

BAslc
x

oPTlMAL
!

lNDlvlDUAL
D

r' výkon na základe objednávky
,/ Potvrdenie závázku do 24 hod.

" Dispečin8 - 6:00-14:00 hod., pracovné dni
ý/ Nástup na výkon do 48 hodín (napr.

pristavenia kontajnerov)
r' Doklady o výkone s faktúrou
/ certifikátozhodnotení/zneškodnení

odpadov (na vyžiadanie)

" Fakturácia per výkon

r' BAslc +

/ lniciačná obhliadka pred výkonom
/ proaktívne plánovanie v,ýkonu podía

znalosti z predošlých piatich výkonov
/ Dispečing 24 hod., pracovné dni

" 
prednostné termíny vývozov,

r' poradenstvo pře optimalizáciu služieb
/ Audit odpadového hospodárstva (raz ročne

zdarma)
,/ certifikát o zhodnotení/zneškodnení

odpadov elektronicky
/ Fakturácia za kumulovaný výkon

BAslc + oPTlMAL +

lndividuálne služby naviac podřa

výberu
proaktívna starostlivosť a účasť na
plánovanízdrojov
Komplexná evidenčná a spravodajská
pod po ra

Využívanie systémových rozhraní
Environmentálny audit
Environmentálny inžiniering vo
všetkých oblastiach životného
prostred ia

Fakturácia za kumulovaný výkon
s individuálnymi podmienkami

Poskytovatelv zmysle zadania Zmluvy (článok lll Zmluvy) vypracoval záváznú cenovú ponuku (Príloha č. 1), v ktorej dohodnuté podmienky majú p|atnosť zmluvných
podmienok podra tejto ZmIuvy. ZmIuva, vrátane Príloh a všeobecné obchodné podmienky predstavujú neoddeliteínú súčasť tejto Zmluvy.

v záverečné ustanovenia
5.1 Ak nie je výslovne dohodnuté, Poskytovater móže použiť základnú identifikáciu Odberateía v rozsahu jeho obchodného názvu (mena) ako referenciu

na účely svojich marketingových aktivít, pričom súhlas Odberateřa nie je potrebný.
5,2 Odberateí vyhlasuje, že si túto zmluvu a jej integrované prílohy pred podpisom prečíta|, a že bola uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení

sa s jej obsahom ako určitý, vážny a zrozumitelný prejav slobodnej vó|e zmIuvných strán.

Dátum a miesto podpísania Zmluvy Poskytovatera služby a odberatel'a služby: 25.5.2o2ov Poprade

PoskytoVateÍ odberateí
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Podmienky realizácie zákazky/práce a dodávky (d'alej len ,,činnosť"), Tleto podmienky realizácie
zákazky upravujú vzťah odberatel'a a poskytovatel'a v súlade so zákonom č, 19/2075Z, Z, o odpadoch
aozmene adoplnení niektorých zákonov vzneni neskorších predpisov aso všetkými platnými
právnymi predpismi uprévujúcimi predmet plnenia tohto zmIuvného vzťahu Na právne vzťahy
viažuce sa k objednávke /po jej podpísaní zmluve, neupravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné
ustanovenia obchodného zákonníka ako aj zákona č 79/2075 zz Úče|om tejto Zmluvy je úprava
vzťahov medzi zmluvnými stranami pri zabezpečovaní služieb odpadového hospodárstva odberatel'a,
vrátane prevzatia odpadov od odberatel'a a ich následného zneškodnenia alebo zhodnotenia,
prepravných a legislatívnych služieb v súlade so zákonom č.79/2075 Z, z. o odpadoch a o zmene
adoplnení nieklorých zákonov vznení neskoršich predpisov aso všetkými platnými právnymi
predpismi upravujúcimi predmet plnenia tohto zmluvného vzťahu
Podmienky predmetu plneniaI Po5kytoVate' vykoná objednanú činnosť (vid' Prilohač1) v
dohodnUtom rozsahU a V zmy5le tejto ZmluVY a obvyklých technologických postupov. Poskyrovatel'
zrealizuje objednanú činnosť v dohodnutom zmluvnom moduie, za dodržania dohodnutých
podmienok reaIizácie činnosti. Poskytovatel'móže poveriť reaIizáciou činnosti tretiu osobu.
Po5kV[ovatel'plne zodpovedá za činno5ť tretej osoby, ako by práce vykonával sám
Plnenia a dodanie činnosti: Miesto plnenia je určené v objednávke pri moduIe BA5lc alebo V zmlUVe
pri module BAslc, oPTlMAL, lNDlVlDUAL resp. prilohou č.1 alebo samostatnou objednávkou odber
a vývoz odpadov sa bude realizovať na základe písomnej alebo emailovej objednávky, pripadne podl'a

štandardu zvoleného modulu objednávky zasiela odbera|el' na emailovú adresu poskytovate|'a;
juraj hvizdos@brantner sk, (MČ: o9o2 650 650), ktorú následne potvrdí poskytovatel' s terminom
vývozu odpadu Odberatel'je povinný byť prítomný pri výkone objednanej činnosti a je povinný
výsledok činnosti riadne a včas prevziať, v opačnom prípade zodpovedá poskytovatelbvi za vzniknuté
nák|ady a škodu, Podk|adom pre prevzatie činnosti bUde záznam o prevádzke vozidla/stazka alebo

Pro|okol o odovzdani a prevzatí odpadu, ktorý obidve strany potvrdia Pokial'sa jedná o nebezpečný

odpad, poskYtovatel'služby vyp|ní sprievodný list nebezpečného odpadu a odovzdá odberatelbvi
potvrdenú prvú 5tranu Štvrtú stranu sprievodného listu nebezpečného odpadu zašle poskytovatel'

odberatelbvi po zneškodneni prípadne zhodnotení odpadu V pripade, že odberate|' vytvorí
podmienky pre výkon činnosti avšak pri jej realizácii nebude prítomný, bude činnosť dodávatelbm
zrealizovaná považovaná za zrealizovanú riadne a bez vád Poskytovatel'nie je povinný objednanú
činnosť zrealizovať v dohodnutom termine ak potreba časU /množstvo/ pre jej riadne ukončenie je

Vyššia ako potreba času /množstvo/ deklarované v objednávke V takomto pripade je objednávatel'
povinný prevziať aj čiastočne zrealizovanú činnosť 5 tým, že termín jej dokončenia bude medzi
zúčastnenými stranami následne dohodnUtý
cena za činnosť a platobné podmienkyl V cenovej ponuke (tvorí prílohU č 1 je uvedená cena určená
dohodou zúčastnených strán V zmys|e ust §3 zákona č 78l1996 Z z o cenách a platí pre merné
jednotky uvedené v cenovej ponuke K dohodnutej cene bude pripočítaná príslušná výška DPH
FakturáciaI V modU|e BAslc bude vykonaná bezprostredne po UskUtočnení zdanitel'ného plnenia,
avšak najneskór do 10 pracovných dni V module OPTIMAL bude vykonávaná za kumu|ovanú dodávku
služieb, minimálne rcz za dva týždne V module lNDlVlDUAL bude dohodnutá fakturácia vzmysle
predchádzajúcej Vety ak nie je inak dohodnuté V prílohe č 1 Podkladom kfakturácií sú originály
Vážnych í5tkov odpadu a záznam o prevádzke Vozidla nákladnej dopraVy potvrdený oprávnenou
osobouodberatel'a,ktorésúsúčasťou(prílohou)každejfaktúry Splatnosťfaktúrje14dníaknieje
dohodnuté inak Ak je zmluvne dohodnutá fakturácia zo strany odberatel'a (napríklad výkup
druhotných surovín) a zároveň nie je dohodnuté inak, bude fakturácia sumárna za predchádzajúci
kalendárny mesiac, pričom splatnosť je 14 dni Ak nebude faktúIa obsahovať náležitosii podl'a
právnych predpisov alebo obsahovať dohodnuté aIebo správne úda.ie, aIebo nebudú pripojené
požadované prílohy, odberatel' má právo vrátiť íaktúru poskytovatelbvi, po doručení opravenej
faktúry podl'a Zmluvy plynie nová sp|atnosť, Vprípade, že sa odberatel/poskytovatel'dostane do
omeškania súhradou doručenej faktúry poskytovatel'a po lehote jej splatnosti, je druhá zmluvná
strana oprávnená účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej/d|žnej sumy, za každý deň
omeškania až do zap|atenia. Ak pre objednanú činnosť bude vcenovej ponuke dohodnutá merná
jednotka prekročená z dóvodov na strane odberatel'a, je poskytovatel' oprávnený odberatelbvi
fakturovať cenU aj za každých začatých 15 minút Výkonu činnosti Vprípade ak sa objem služieb
V zmy5le priloh Výra zne zmení |+/- 2o%J poskytovatel'móže prekaikulova ť ceny za reálne Výkony. Tieto
nové ceny je po5kytovatel'povinný oznámiť objednávatelbvi a nechať si ich odsúhlasiť bezodkladne
Ak ta k objednávatel' bezodkla dne po ozná mení nových cien neučiní, má právo poskytovate l'pozastaviť
vykonávanie s|užieb pod|'a ZmlUVy a má práVo od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť V prípade, že
počas realizácie činnosti Vznikne odberatelbvi potreba UskUtočniť činnosti iného ako dohodnutého
druhu nad zmluvný rámec, zúčastnené strany vynaložia maximálne úsilie aby rozšírili zmluvu o nové
Výkony DodáVate]'jeoprávnenýpožadovaťzálohunavýkonobjednanejčinnosti cenazazmluvnú
činnosť sa považuje za uhradenú pripísaním finančných ProstriedkoV na účet poskytovatel'a ZmlOVné
srranysúoprávnenézapočítaťsvojepohl'adáVky,atoajróznehodruhu odberatel'jepovinnýnahradiť
poskytovatelbvi VzniknUtú škodu, ktorá mu Vznikne z dóvodov na strane odberatel'a, napr prestoj,
nezleaIizovanie činnosti po výjazde vozidla alebo iniciovanej služby, iná kategorizácia odpadu ako
zmluvne deklarovaná, atd',

Tívanie a ukončenie ZmluvyI Ukončenie ZmIuvy je možné a) dohodou zmluvných strán, alebo b)

výpoveďou nasledovne: Pre všetky moduly služieb, ak nie.ie dohodnuté v prílohe č, 1 inak plati doba
platnosti na5ledovne: BAslc- sa uzatVára na dobu neurčitú sVýpovednou dobou 3 mesiace, alebo
zaniká spInenim poslednej dodanej služby, Výpovedná lehota začína plVnúť prvým dňom
nasledujúceho kalendárneho mesiaca od doručenia oPTlMAL a lNDlVlDUAL - sa uzatvára na dobu
neurčitú s možnosťou 6 mesačnej Výpovede Výpoved'je možné doručiť lba v dvoch ,,Terminoch" a to
do 30 .iúna alebo do 31 decembra daného kalendárneho roka. Výpovedná lehota začína plynúť od
najbližšieho nasledujúceho ,,Termínu" Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom
prvého výkonu služby Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho ka|endárneho
mesiaca po,,Termíne", alebo c) odstúpením. odstúpenie od Zmluvy nemá Vplyv na vzájomné
vvrovnanie závázkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, pokia|'vznlk|i pred dňom uplynutia výpovednej
lehoty alebo pred dňom odstúpenia od Zmluvy
závázky poskytovatel'a: Poskytovate|'vrámci plnenia predmetU ZmluVy zodpoVedá za kvalitu
a odbornú spósobilosť poskytovaných služieb v rozsahu tejto ZmIuvy a nás|ednej požiadavky, za
realizáciu Všetkých služieb uvedených V Prílohe č. 1 tejto Zmluvy v súlade s touto zmluVou a platnými
práVnymi predpismi. Posky|ovatel'za bezpečí v prípa de potreby a V 5polUpráci s odberatelbm zá konné
zaradenie odpadoV Vzmvsle VVh|áškV č 365/2015 Zz vznení neskorších predpisov azmien
Vprevádzke odberatel'a avytvori systém manipu|ácie sodpadom, tak aby bolo zabezpečené čo
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najefektíVnejšie nakladanie s odpadom v prevádzke odberatel'a s ohl'adom na dodržiaVanie hierarchie

odpadového hospodárstva PoskytoVatel'zodpoVedá za dobrý technický stav kontajnerov a Zariadení
poskytnutých k užívaniu odberatelbvi, stará sa o ich údržbu a odstraňuje závadyvzniknuté pri bežnom
UžíVaní Poskytovatel'prehlasuje, že spíňa Všetkv podmienky pre zabezpečenie slUžieb VzmVsle
predmetu ZmlUvy V rámci plátných právnych predpisov a noriem
závázky odbeíatel'ai odberatel'5a zavázuje objednanú a zrealizovanú činnosť prevziať a zaplatiť
príslušnú cenu Odberatel'ako póvodca odpadov/držitel'odpadov sa zavázuje odovzdať odpady
poskytovatelbvi minimál ne v dohodnutom rozsa hu v súlade s touto zml uvou; triediť odpady do nádob
a kontajnerov nato určených/manipulovať sodpadovými nádobami a kontajnermi Vo Vlastníctve
poskytovatel'a tak, aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadne zničeniu s výnimkou bežného opotrebenia
Ak vopred nie je dohodnuté inak, všetky náklady súvisiace s nakládkou odpadov znáša odberatel'
Odberatel'objektivne zodpovedá za poškodenie nádoby alebo kontajnera počas doby, po ktorú je

nádoba alebo konta.iner na miesle plnenia a to až do času jeho spátného prevzatia poskytovatelbm
V prípade poškodenia, straty, zničenia nádoby alebo kontajnera, je odberate|' povinný dať nádobu

a|ebo kontajner do povodného stavu na Vlastné náklady, a|ebo po dohode s poskytovate|bm Uhradiť
nevyhnutné a preukázané náklady poskytovatel'a na nápravu tohto stavu/dodržiaVať legislatíVne
predpisy platné pre nak|adanie sodpadmi aodovzdávať iba dohodnuté druhy odpadov uvedené
v prílohe č 1k tejto zmluve
Zodpovednosť: Poskytovatel' preberá zodpovednosť za nakladanie sodpadmi momentom ich
prevzatia. Prevzatím odpadu sa rozumie moment, kedy bol odpad prevzatý osobou poverenou
posky|ovatelbm osobou poverenou sa rozumie vodič/šoíér spo|očnosti BRANTNER Poprad s r o,
resp spo|očnosťou poverená iná osoba, ktorá na základe pracovnej Zmluvy je poverená vykonávať
prevzatie anás|edný odvoz odpadov Vprípade, že ktorákolVek zberná nádoba/kontajner bude
obsahovať odpad, ktorý nezodpovedá jej určeniu, je poskytovatel' oprávnený odpad neprijať
a požadovať Vytriedenie odpadov pracovníkmi odberatel'a Prípadné neVVhnutné a preukázané

náklady poskytovatel'a vzniknuté navyše, a|ebo s tým spojené vzniknuté preukázané škody, hradí
odberatel'Vplnomrozsahu TotoplatíobdobneajVprípade,ked'kpreukázatel'némuzisteniuprídeaž
po prevzatí odpadu poskytovatelbm, napr. v priebehu zhodno[enia, a|ebo zneškodnenia odpadu
Takýto pripad bude bez odkladu ohlásený odberatelbvi íormou dokladu (fotodokumentácie,
videozáznam) o zis|enej Vade Posky|ovatel' je povinný poskytnúť poverenému pracovnikovi
odberatel'a do 20 Dňa nadchádzajúceho mesiaca podklady pre vedenie evidencie podl'a vyhlášky MŽP
sRč 366/2015 Z zo Vykonaní ustanovenízákona oodpadoch
spolupósobenie odberatelb: odberatel'je povinný Upozorniť poskYtovatel'a na zmeny súVisiace s

realizáciou predmetu činnosti Spolupósobenie odberatel'a v rozsahu zmluvne a zákonom
vymedzených povinností odberatela je podstatnou povinnosťou, od ktorej záVisí Včasné splnenie
záVázku po5kYlovatel'a. odberatel' 5a zaVázuje Vytvoriť poskvtovatelbvi súčinnosť a optimálne
podmienky pre výkon služby,
Zodpovednosť za vadyI odberatel'služby zodpovedá za deklarovanú kvalitativnu charakteristiku
odpadu, Ak vlastnosti odpadu nezodpovedajú jeho dek|arácii, je odberatel'služby povinný po preu-

kázaní tejto skutočnosti zapIatiť poskytovatel'ovi služby cenový rozdiel vyplývajúci z jeho následnej
prepravy a zneškodnenia/zhodnotenia alebo rozhodnutím Poskytovatel'a takýto odpad spáť prevziať
a uhradiť s tým súvisiace náklady. Na zodpovednosť za vady činnosti 5a vzťahujú primerane Ust § 560
obchodnéhozákonníka odstránenieuznanýchvádvykonáposkytovatel'spósobompodl'asvojejvolby
po ich písomnom oznámeni poskytovatel'a odberatelbvi. Zástupca poskvtovatel'a sa dostaví k
prejedaniu vád do troch pracovných dni od doručenia ich písomného oznámenia V prípade omeškania
odberatel'a s úhradou ceny objednanej činnosti je poskytovatel'opráVnený pozastaViť zmlUVné plnenie
5 odberatelbm o dobu omeškania odberatel'a s úhradou, čo nezakladá omeškanie na strane
poskytovatel'a V prípade omeškania odberatel'a s úhradou ceny za činnosť je poskytovate|'opráVnený
uplatniť si zádržné právo na veci odberatel'a, ktoré má v danom čase poskylovate|'v držbe.
záverečné ustanovenia: Zmluva sa považuje za riadne uzatvorenú aj ked' originálne podpisy
poverených zástupcov zúčastnených strán nebudú uvedené na tej istej listine ale z ich obsahu bude
zrejmé, že sa jedná o totožnú činnosť, Zmeny a doplnky k tejto zmluve móžu byť uskutočnené len
písomne formou dodatku k [el'to zmlUVe a musia byť potvrdené opráVnenými zástupcami zmIuvných
5trán. odberaiel'svojím podpisom na lejto zmIUVe Udel'Uje poskvtovatelbvi súhlas na spracovanie
svojich osobných údajov (GDPR) uvedených V tejto zmIuVe alebo inak poskytnutých po5kytovatelbvi

na dobu Určitú, a to na dobU p|atnosti ZmIuvy a do up|ynutia 2 rokov od vysporiadania všetkých práV
a povinností z tejto ZmlUVy, a to na účely ich spracovania poskytovatelbm Vo Vlastnom informačnom
systéme a ich poskytnUtia a sprístupnenia osobám patriacim v čase ich poskytnutia
alebospristupnenia do skupiny BRANTNER ako aj ich zmluvným poradcom, kiorí sú zaviazaní
povinnosťou mlčanlivosti ZmlUVné strany sa dohod|i, že všetky informácie VyplýVajúce z tejto Zmluvy
a jej dodatkov sú dóverné a majú povahu obchodného tajomstva, preto zmluvná strana ich nesmie
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany prezradiť tretim osobám a ani ich
použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby,5výnimkou práva poskytovatel'a poskytnúť ich
osobám patriacim do skupiny BRANTNER, ako aj ich zmluvným poradcom, ktorí sú zaviazaní
povinnosťou mlčanlivosti VýnimkU tvoria ohlásenia a iníormácie poskvtované štátnvm orgánom
podl'a platných zákonov Zmluva sa riadi slovenským práVom ,,Všetky spory VyplýVa]úce z tejto zmlUvy
alebo s ňou súvisiace, vrátane sporov o mimozmluvných nárokoch, budú rozhodnuté v
rozhodcovskom konaní podl'a Rokovacieho poriadkU Rozhodcovského súdu slovenskej advokátskej
komory Táto ZmlUVa je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden dostane odberatel'a druhý
po5kytovatel'. obe podpísané vyhotovenia tejto ZmluVy majú rovnakú pIatnosť. obe zmluVné strany
berú ustanovenia tejto ZmlUvy na Vedomie a prehlasujú, že súhlasia so znením Zmluvy dobrovol'ne a

vo svojom konaní neboIi ovpIyvnené
Odberatel' týmto prehlasuje, že s vyššie uvedenými podmienkami v plnom rozsahu súhlasi

DátUm a miesto podpísania:25 5 2020,

ZmIuva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č. 014/POH -dlzDzD
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.5!3lt991, Zb. (d'alej len ,,Zmluvo")

Všeobecné obchodné podmienky

Brantner dóverné

-";:::::*:"
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Zmluva o zabezpečení sIužieb v odpadovom hospodárstve č. Ot lPOH-dlzOzO
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (d'alej len,,Zmluva")

Príloha č. 1 - Cenník služieb

brontn9]
ENVlRoNMENTAL. FAclLlTY sERVlcEs

Miesto plnenia: centrum soc. Služieb, Krízové stredisko KK, Gen. Svobodu 139, o59 71 [ubica

Tab. č. 2 Cena za zhodnotenie/zneškodnenie odpadov (Náklad)

Odpady, ktorých zber, zvoz a zneškodnenie

cena za jednorazový obal na medicínsky odpad klinix box plastový 2l

No

No

Platný cenník N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

skutočne odvezeného
množstva odpadov na zneškodnenie a cien podla oktuólneho cenníka,

Ostatné dojednania:

Týmto podpisom súhlasím s navrhovgnou cenovou ponukn,, - dohodnuté služby záviizne objednávam.

,io 1",ti{izrert

Tab. č. 1 Cena za prepravné služby

Tab. č. 3 cena za ostatné služby spojené s likvidáciou NO

Brantner dóverné

Cenová ponuka č.1: Vybavuje: Mgr. Viktória Verébová, MČ: 0902 650 650

Služba Mi Cenav€lMil
bez DPH

zmluvná zíava*
lo/4,|

odber od padu Odber PIatný cenník N/A

S]užba Mi Cenav€lMil
bez DPH

zmluvná zíava*
I%|

klinix box kartónový Platný cennik

Cena za legis|atívny servis ( Cena zahřňa vedenie
evidencie sprievodných listov NO ako aj vypracovanie a

podávanie pravidelných hlásení pre OúŽP, vypracovanie a

podanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní
sním)

klinix box p|astový 0,5l

klinix box plastový 5l

ks/rok

Platný cenník

Platný cenník

Platný cenník
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crruruíx No od 1.2.2020

Cena za poskytované služby - zber, odvoz a zhodnotenie biologicky nebezpečných odpadov zo zdravotníckych zariadení platný od
7.2.2020

* Ceno zohlňo vedenie evidencie sprievodných listov NO, vyprocovanie a podávanie providelných
hlósení pre OúŽP, V cene zo odber nie je zohrnutó výmeno jednorozových obalov.

* Uvedené ceny sú bez DPH

V Poprade 1,.2.2070

VypracovaI Schvá l i |:

,.-vu lo, t]5B 0ii Poprad
lčo: .lo +la 6tg

lč DpH; sKzoziLtltogr:a

180103a150110

Vzdialenosť do 10 km - cena za odber
Vzdialenosť nad 10 km - cena za odber
Vzdialenosť nad 20 km - cena za odber

kat. č. 18 01 03

No kat. č, 15 01 10

Vypracovanie a podanie ročného ohlásenia o vzniku odpadov

zmluvy na vývoz a zneškodnenie biologicky
kat. č. 18 01 03 -

R

kat. č.

Druh služby - pri odbere v prevádzke odberatel'a sluřby Cena / odber

1

1 30€
1 B0€
13,20 €

1.

]5

Ostatné sluiby Cena

12,00 €

20,00 €

Jednorázové obalv na medlcínskv o

Tvo nádobv Cena/ks
<linik box plastový 2l L,76 €
<linik bor olastovú o_sl 1,30 €
<linik box nlastovú 5l 2,30 €
<linik box kartónovrJ 1,10 €

1/


