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Zm!uva o poskytovaní služieb
pri zbere biologicky rozložitethých kuchynských a reštauračných odpadov

uzavretá*","::ff ,.".:;;líi,rí jl§;,;liJiTií}3;,,l"o^ozákonník

čísloZmluw: 75lBOl P! l2OL8

oeJtot!ÁvnTEť (Prevádzkovatel' zariadenia spoločného stravovania ZSS):

N d zov/Me no prevá dzkovatel'a ZSS :

Adresa (síd lo) prevád zkovotela :

tčo:

otč:

tč opu:
Bankové spojenie:

číslo účtu lBAN:

Osoba/y oprávnenó/é k zostu povo n i u :

i tel.:
Kontakt: i :- -" .;i E-mall:

Centrum sociálnych služieb Kežmarok
Pod Lesom 6, 060 01 Kežmarok
77L49975

2oz07o35o9

SK31 8].80 0000 0070 0051 3385

Mgr. Pichnarčíková Daniela

o9o4 470 252

lubica@csskezmarok sk

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76, 058 01 Poprad

Obchodný register:
OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 70737/P
RegistraČné ČÍslo ŠVPs sR: CoLTR16PP-sK
lČo| 36 444 618
Dlč: 2o2oo16988
lč DpH: sK 2o2oo16988

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
číslo účtu : 26208447 64 / 77oo

Zastúpený:
ln8, Rastislav Skokan, konateí
lng, Tibor Papp, konateí

Kontakt:
0902 650 650

Nózov prevádzky:

Adresa prevódzky:

Osobo zodpovednó za veci technické:

i tel.:
Kontakt: i ---

i E-mail:

i Centrum sociálnych služieb, Krízové stredisko KK
i: ] : -: l

Gen, Švobodu ].39, O59 71 ll _

Predmet Zmluvy
metom hov odpadov zaradených podla Katalógu odpadov :

Kat. č. i Názov Popis:
Vedl'ajší živočíšny produkt (ES č. 1069/2009) Typ zbernej nádoby

20 01 08

20ot25

biologicky rozložiteíný
kuchynský a reštauračný odpad

jedlé oleje a tuky

kuchynský odpad : vedl'ajší živočíšny produkt -I kuchynský odpad -
separovaný použitý potravinársky olej , mqteriál kategórie 3

60 l uzatvárateíný sud

30 l UZatVárateťný sud, alebo
póvodné nepoškodené obaly,

prip. PET fl'aše, uzatvorené
lll. Dodacie podmienky

ZhotoviteÍ sa zavázuje Pre Objednávatel'a vykonávať zber odpadov uvedených v čl. lI Zmluvy za účelom ich d'a|šieho zhodnotenia, resp. zneškodnenia podl,a
dohodnutého harmonogramu, oznaČené p|astové uzatváratel'né zberné nádoby (d'ale.j len ZN) zabezpečí zhotovitel, Zhotoviter zabezpečí vývoz nad rámec
dohodnutého harmonogramu, prípadne jednorazový vývoz na základe e mailovej, telefonickej, prípadne faxovej výzvy objednáVatera, najneskór do 48 hodín od

lV.
priJatia tejto VýzVy.

Cena a platobné podmienky
. ceny za plnenie predmetu zmlu

Vývoz: celoročný

sú stanovené dohodou strán nasIedovne:
KUCHYNSKÝ ODPAD POUŽFý POTRAV|NÁRSKY OLEJ

Počet
zberných

nádob
1 x týždenne
(E U R/mesiac)

Frekvencia vývozu
i Oezinfekcia nádob : Jednorazový vývoz
, (EUR/nádoba) : (EUR/lks ZN)

cena za v,ývoz
( E U R/vývoz)

Výkupná cena
(EUR/liter)

2ks 74,0o 1,00 11,00 000 Podla platného
cenníka zhotoviteía

V cenách sú zahrnuté všetky náklady Zhotovitel'a, prirážky, pojstenie
č. 222/2OO4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
s ním a prístup do online evidencie odpadov,

' Ceny za plnenie predmetu Zmluvy budú splatné na základe faktúr, vystavených vždy po skončení fakturačného obdobia, pričom fakturačným obdobím sa
rozumie jeden kaIendárny mesiac. SÚČasťou faktúry bude kópia dokladu - tzv. Zberný list, Za vyzbieraný použitý potravinársky olej móže byť objednávateťovi
poskytnutýbonusvzmysleplatnéhoCenníkaZhotovitera,ktorýbudezahrnutývofaktúreZhotovitel'a objednávateťjepovinnýzaplatiťfakturovanúčiastkuso
sP|atnosťou ],0 dní odo dňa vystavenia faktúry V prípade meškania s úhradou faktúry platia ustanovenia obchodného zákonníka.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán
o zhotoviteť je povinný

včas a v plnom sú|ade :

. ob,iednávateí je povinr
pred poškodením a od,

umiestnený iný druh
s dopravou v cenách ur,

o v prípade znehodnoter
20,00 EUR bez DPH/], k

v|. záverečné ustanoveni
o Akékoťvek zmeny a dop
. Táto Zmluva.je Vyhotov
o zmIuva je uzatvorená ni
. obidve zmluvné strant7

nevýhodných podmienc

a dane, okrem DPH, ktorá bude osobitne pripočítaná k cenám vzmysle Zákona
,, vcenách je tiež zahrnuté vyplnenie ročného hlásenia ovzniku odpadu a nakladaní
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ZHOTOVlTE[:

o52 / 45 66275


