ZMLUVA o poskytovaní verejnoprospešných služieb
ZMLUVA

7aevidované
Ja

3 li o.;', 20'!7

i:na:

-!-z'ř ]zo.y.-ý.

?- - ---..-.-.......:..l

o poskytovaní verejnoprospešných služieb
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 0bchoďného zákonníka a podl'a zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávanf a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len zákon č. 343/2015 Z.z.)
medzi:

Objednávatel':

Mesto Poprad

Štatutárny zástupca:

Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta

Sídlo:

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 0l Poprad

IčO:
DIČ:

00326470
2021031144

IČ pre DPH:

Mesto Poprad nie je platcom DPH,

SK2021031l44 - zdaniterná osoba registrovaná pre daň podl"a
F3 7a Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení

-7
/
!
r

Bankové spojenie:

neskorších predpisov
Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN:

SK75 0200 0000 0000 2452 4562

(ď alej len ,,Objednávatel"')

)
!

Poskytovater:

B(antner Poprad, s.r.o.

Sídlo:

Nová 76, 058 0l Poprad

l.

Zapísaný v:
IČO:
DIČ:

36 444 618

2020016988

IČ pre DPH:

SK2020016988

Zastúpený:

Ing. Ondrej Korenko, konater
Ing. František Mačuga, konater
Ing. Rastislav Skokan, prokurista

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

IBAN:

SK27 1ioo 0000 0026 2084 4764

íi

fí

i

<»»,

OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P

(d'alej len ,,Poskytovatel"')

(Poskytovatel' a Objednávater spolu ďalej len ,,Zmluvné strany" a samostatne ,,Zmluvná
strana")

Zmluvné strany uzatvárajú po vzá3omnej dohode túto Zmluvu oposkytovaní
verejnoprospešných sMieb (d'alej len ,,Zmluva"):
Čl. I
Úvodné ustanovenia

1.1 0bjednávater uskutočnil verejnú sút'až uverejnenú vEurópskom vestníku verejného

obstarávania č. Ú. v. EÚ/S S39 zo dňa 24.02.2017 pod č. 2017/S 039-070943
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ZMLUVA o poskytovaní verejnoprospešných služieb
a Vestníku verejného obstarávania č. 41/2017 zo dňa 27.02.2017 pod č. 2404 - MSS na
predmet zákazky ,,Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie
verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad".
I.p

Výsledkom verejného obstarávania je výber úspešného uchádzača - Poskytovatel'a, s
ktorým bude uzatvorená táto Zmluva pre čast' 2 predmetu zákazky Vykonávanie
verejnoprospešných služieb v meste Poprad.

1.3

Účelom tejto Zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania plnenie predmetu
tejto Zmluvy v rozsahu, za podmienok a sp6sobom definovaným v tejto Zmluve, ktoré
bude Poskytovater poskytovat' Objednávatel"ovi.

Čl. II
Predmet Zmluvy
2.1

??.

Predmetom tejto Zmluvy je závázok Poskytovatera vykonat' alebo zabezpečit' pre
Objednávatel'a plnenie predmetu tejto Zmluvy (d'alej len ,,služby") v súlade s opisom

predmetu Zmluvy, Iktorý je uvedený v Prílohe č. 1 ,,Špecifikácia služieb a podmienky
ich vykonávania" a závázok Objednávatel'a zaplatit' Poskytovaterovi za riadne a včas
poskytnuté služby odplatu, ktorá je uvedená v Prflohe č. 2 ,,Cena za služby" tejto
Zmluvy.

2.1 Službamisarozumejúnajmátietočinnosti:
a) správa a prevádzkovanie čistenia v meste Poprad,

b) správa, údržba a tvorb. a verejnej zelene v meste Poprad,
c) oprava a údržba mest-ského mobiliáru,
d) prevádzka a údržba detských ihrísk,
e) zabezpečenie potrebnej techniky a technologického
Poskytovatel'a v rozsahu činností podra tejto Zmluvy.

vybavenia na náklady

Čl. III
Miesto a spósob plnenia

gí?
3.1

Miestom poskytovania služieb je mesto Poprad - katastrálne územia Poprad, Vel'ká,
Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami.

3.2 Poskytovatel' sa zavázuje vykonávat' služby na svoje náklady, vo vlastnom mene a na
svoje nebezpečenstvo v dojednaných termínoch a časoch. Poskytovater sa zavázuje pri
plnenf predmetu tejto Zmluvy postupovat' sodbornou starostlivost'ou, vzmysle
podmienok tejto Zmluvy, zavázuje sa dodržiavat' všeobecne závázné právne predpisy,
platné technické normy a bezpečnostné predpisy.
3.3

Objednávater sa zavázuje vykonané služby odkontrolovat', posúdit' kvalitu a skutočný
rozsah vykonaných služieb ariadne vykonané služby prevziat' azaplatit' dohodnutú
cenu.

3.4

Poskytovatel' bude vykonávat' poskytované služby vmeste Poprad na základe
odsúhlasených harrnonogramov, ktoré vyplývajú z Prílohy č. 1 resp. na základe výzvy
forrnou konkrétnej písomnej objednávky Objednávatera, vktorej bude dohodnutý
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rozsah, druh aterrnín realizácie služieb. V prípade vykonávania činností na základe
harmonogramov je povinný Objednávatel' vopred písomne oznámit' Poskytovatel'ovi
každú zmenu rozsahu každého harmonogramu. Takto oznámená a odsúhlasená zmena je
závázná pre obe Zmluvné strany. ?Ak nebude Poskytovatel" vykonávat' služby na základe
objednávky Objednávatel'a, resp. harrnonogramov, podkladom na plnenie tejto Zmluvy
z jeho strany je táto Zmluva a jej prílohy. Predpokladaný objem služieb je stanovený
v závislosti od objemu finančných prostriedkov schválených Mestským zastupitel'stvom
v Poprade v rámci rozpočtu Mesta Poprad pre príslušný kalendárny rok. Poskytovatel" je
s tým uzrozumený a zavázuje sa tieto skutočnosti akceptovat'.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka bude zodpovedat' podmienkam dohodnutým
v tejto Zmluve najmá s ohradom na práva a povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

3.6 0bjednávku doručí Objednávatel' Poskytovatel'ovi najnesk8r tri pracovné dni pred
požadovaným termfnom poskytnutia služby/služieb.
Čl. TV
Cena a platobné podmienky

x-1

4.1 Ceny za Služby (d'alej len ,,odplata") sú stanovené dohodou Zmluvných strán v súlade
so zákonom č. 1 8/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva financií
SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996
Z. z. a sťi špecifikované v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast'
tejto Zmluvy. Ceny za služby uvedené vtejto prílohe, ak nie je dohodnuté alebo

uvedené v Zmluve inak, s9 cenami jednotkovými za príslušné merné jednotky.
4.2 V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady Poskytovatera spojené s plnením
Služieb podl'a tejto Zmluvy, vrátane prirážok, poistenia, dopravy a daní, okrem:
a) DPH, ktorá bude osobitne pripočítaná k cenám v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z.
odani zpridanej hodnoty vznení neskorších predpisov (d'alej len ,,Zákon

l

l

o DPH"),

l
I

b) PoplatkuvzmysleZákonač.l7/2004Z.z.opoplatkochzauloženieodpadov.

I

,*
l

4.3 Ceny je možné menit' na základe dohody obidvoch Zmluvných strán, ak nastanú zmeny
okolností, za ktorých bola dohodnutá táto Zmluva. Každá takto upravená cena podlieha
písomnému schváleniu obidvoch Zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov
k tejto Zmluve v súlade so zákonom č. 343/20 15 Z.z..

4.4 Ceny za Služby sú splatné na základe faktúr vystavených Poskytovatel'om vždy po
skončení fakturačného obdobia, pričom fakturačným obdobím sa rozumie jeden
kalendárny mesiac. Poskytovater je povinný vystavit' faktúru do 15 dní po skončení
každého kalendárneho mesiaca. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude Súpis
vykonaných služieb aspotrebovaných materiálov (d'alej len ,,Súpis") potvrdený
obidvoma Zmluvnými stranami, ktorý bude tvorit' prílohu faktúry. Súčast'ou Súpisu
budú doklady, t.j. výkazy prác, záznamy o prevádzke motorových vozidiel, vážne lístky
a i.. Súpis bude obsahovat' množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Bez splnenia
týchto podmienok nebude cena služieb splatná. Súpis predloží Poskytovater
Objednávaterovi najnesk5r do piatich pracovných dní nasledujúceho mesiaca.
Objednávater potvrdí, resp. pripomienkuje obsah Súpisu najneskí"r do troch
pracovných dní od jeho doručenia Poskytovatel'om. Poskytovatel' sa zavázuje, že všetky
Strana 3 z 9

ZMLUVA o poskytovaní verejnoprospešných služieb
doklady budú pre povereného pracovníka Objednávatel'a kedykol'vek kdispozícii
k nahliadnutiu.
4.5

Faktúry musia spíňat' náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona o DPH.

4.6 Splatnosta jednotlivých faktúr je 14 (štrnást') dní odo dňa doručenia jednotlivých faktúr
Objednávatel'ovi. Fakturovaná cena je považovaná za zaplateru'i vokamihu jej
pripísania v prospech účtu Poskytovatel"a. Poskytovater nie je oprávnený požadovat' od
Objednávatel'a preddavok na plnenie za služby podl'a tejto Zmluvy.
4.7 0bjednávatel" je oprávnený vlehote splatnosti vrátit' faktúru Poskytovaterovi, ak

nespíňa náležitosti daňového dokladu -alebo ak faktúra obsahuje nesprávne alebo
neúplné údaje. Nová doba splatnosti začína plynút' pre takto opravenú (doplnenú)
faktúru od dňa jej doručenia Objednávaterovi.
4.8 Služby vykonané nad rámec tejto Zmluvy budú fakturované podra skutočného rozsahu
vykonaných služieb.
,-h
?

'

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že počas trvania tejto Zmluvy a poskytovania
služieb podl'a nej, d8jde k zmene právnych predpisov účinných v čase podpisovania
Zmluvy, ktoré majú dosah na výšku ceny poskytovaných služieb, má právo dotknutá
strana na zmeny cien forrnou dodatku ovýšku vyplývajúcu znových právnych
predpisov. Pokiar povinná strana nepodpíše dodatok o zmene cien do 14 dní odo dňa
platnosti nových právnych predpisov, dotknutá strana má právo požadovat' zaplatenie
ceny poskytovaných služieb po zmene právnych predpisov v cene vyplývajúcej z týchto
nových právnych predpisov. Toto dojednanie sa týka nie však výlučne sadzby DPH,
výšky minimálnej mzdy zamestnancov, zverejnenej vý'sky inflácie a pod.

l

Čl. V.
Zodpovednost' za škodu

Í

?

]
l

l

i
I
l

5.1 Poskytovater zodpovedá Objednávatel"ovi za škodu, ktorú mu preukázatel'ne spósobil v
súvislosti s poskytovaním služieb definovaných v Prílohe č. 1.

5.2 Poskytovater nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávatel'ovi v dí"sledku
poskytnutia nepravdivej, zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo
akýchkorvek iných podkladov poskytnutých Objednávatel'om Poskytovatel'ovi.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad ak Objednávatel' poruší svoj závázok
realizovat' verejnoprospešné služby v Meste Poprad výlučne len s Poskytovatel'om na
základe verejnej sút'aže podl"a čl. I, bod 1.1 tejto Zmluvy, je povimiý nahradit'
Poskytovatel"ovi všetku škodu, ktorá mu vznikne nesplnením tejto Zmluvnej povinnosti
Objednávatera, kde zodpovednost' Objednávatel'a je objektívna.

l

Čl. VI.
Zmluvné pokuty a sankcie
6.1 V prípade omeškania Poskytovatel'a s plnením jeho povinností podl'a príslušnej
objednávky, je Objednávater oprávnený od Poskytovatel'a požadovat" zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny plnenia, s ktorým je v omeškaní, za každý
začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu
škody.
6.2

V prípade omeškania Objednávatel'a s úhradou faktúry, vzniká Poskytovaterovi právo
účtovat' Objednávaterovi úroky vo výške 0,03 % z fakturovanej sumy za každý začatý
deň omeškania.

6.3

!

V prípade, že Poskytovatel' nezrealizuje požadovanú službu v dohodnutom termíne,
zaplatí Objednávatel"ovi Zmluvnú pokutu podl"a bodu 6.1 tejto Zmluvy za každý deň
omeškania, nevynímajúc dni pracovného vorna. Zmluvné strany sa dohodli, že
Poskytovatel' sa nedostáva do omeškania splnením služieb podra tejto Zmluvy
v prípade výskytu okolností vyššej moci, za čo sa považuje najmá celodenný silný
dážd', krupobitie, víchrica a iné živelné udalosti.
Poskytovatel' sa nedostáva do omeškania s plnenfm služieb kosenia podl'a tejto Zmluvy
v prípade výskytu extrémne nepriaznivých podmienok, za čo sa považuje:
a) ak počas trvania kosenia alebo poskytovania služby bude viac ako 2 dni po sebe
nepretržite celodenný dážd', krupobitie, víchrica a iné živelné udalosti,
b) ak počas trvania kosenia alebo poskytovania služby bude viac ako 6 dní spolu
celodenný dážd', krupobitie, víchrica a iné živelné udalosti.

Čl. VII
Osobitné ustanovenia
l

7.1

Poskytovatel' sa zavázuje podrobit' opatreniam, ktoré Objednávatel' určf pri plnení alebo
pre plnenie tejto Zmluvy, pokial' tieto opatrenia nebudú bránit' plneniu služieb podra
tejto Zmluvy. Poskytovater bude všetky práce vykonávat' tak, aby čo najmenej
obmedzil Objednávatera a činnost" prípadných iných tretích ose»b.

I

7.2

Poskytovatel' plne zodpovedá za bezpečnost' pracovnfkov Poskytovatera poskytujúcich
Služby podl'a tejto Zmluvy. Poskytovatel' vopred písomne upozorní Objednávatel'a na
všetky okolnosti a potenciálne nebezpečné činnosti, ktoré by pri poskytovaní Služieb
podl'a tejto Zmluvy mohli viest' k ohrozeniu života či zdravia os6b, škodám na majetku
pri poskytovaní služieb.

7.3

Poskytovatel" sa zavázuje dodržiavat' všetky bezpečnostné, hygienické, ekologické a
protipožiarne opatrenia pri plnení služieb.

7.4

Poskytovatel" je povinný pri plnení služieb zachovávat' poriadok a čistotu.

7.5

Objednávatel" je oprávnený kontrolovat' poskytovanie služieb kedykol'vek počas trvania
tejto Zmluvy vrátane kontroly podkladov k súpisom činností podl'a čl. IV, bod 4.4 tejto
Zmluvy. Poskytovatel' je povinný pre potreby kontroly aprípadnej reklamácie
archivovat' údaje zo satelitného monitorovacieho zariadenia (tzv. GPS) po dobu 30 dní
od vystavenia faktúry za poskytnuté služby.

7.6

Poskytovatel' je povinný mat' počas celej doby platnosti tejto Zmluvy uzatvorenú
Zmluvu všeobecného poistenia zodpovednosti za škodu vrátane poistenia
zodpovednosti za environmentálnu škodu s finančným krytím najmenej 500.000,- Eur.
Fotokópia poistnej Zmluvy a certifikátu o poistení tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

l

-ů

l
l

i
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Čl. VIII
Práva a povinnosti Zmluvných strán
8.1

Poskytovatel' je povinný vykonávat' predmet Zmluvy tak, aby neznehodnocoval výkon
prác Objednávatel'a, inej právnickej alebo fyzickej osoby, nepoškodzoval majetok
Objednávatel"a, právnických afyzických osí5b asvojou čimiost'ou tieto osoby nad
primeranú mieru neobt'ažoval.

3.'0

Škody spí5sobené pri plnení služieb podl'a tejto Zmluvy preukázaterne zo strany
Poskytovatera, je Poskytovatel' povinný odstránit' na vlastné náklady a vznik škody je
povinný nahlásit' Objednávatel'ovi.

?

8.3

'v' prípade, že Poskytovatel' nie je z akýchkol'vek príčin schopný vykonat' odsúhlasený
rozsah služieb, prípadne dodržat' termíny poskytovania služieb, je povinný túto
skutočnost' bezodkladne oznámit' poverenému zamestnancovi Objednávatel'a
a dohodnút' náhradný termín, pričom mu nebudú uložené pokuty v zmysle tejto Zmluvy.

8.4

Poskytovatel' nesmie služby ako celok odovzdat' na vykonanie, resp. poskytnutie inému

subjektu. Čast' služieb móže prenechat' na zhotovenie svojmu- subdodávaterovi

uvedenému v zozname subdodávaterov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
8.5

Ak počas plneiiia tejto Zmluvy dójde k zmene subdodávatel'a alebo rozšíreniu počtu
subdodávatel'ov, je Poskytovatel' povinný predložit' Objednávaterovi aktuálny zoznam
subdodávatel'ov do 15 pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy so
subdodávatel'om. Poskytovatel' je povinný informovat' Objednávatera aj o akejkol'vek
zmene údajov o subdodáyatel'ovi. Aktuálny zoznam bude v rozsahu obchodné meno
alebo názov subdodávatel'a, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konat' za
subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

8.6

-.;?

Poskytovatel' je povimiý ovšetkých vyzbieraných, prevzatých, zhodnotených alebo
zneškodnených druhoch odpadov viest' evidenciu vzmysle platných právnych
predpisov. Poskytovatel' bude viest' samostatne evidenciu oodpadoch prevzatých
v zberných dvoroch a o odbere drobného stavebného odpadu.
Čl. IX
Osobitné dojednania

9.1

Poskytovater zodpovedá za bezpečnost' aochranu zdravia vlastných zamestnancov.
Poskytovater vopred písomne upozorní Objednávatel'a na všetky okolnosti a
potenciálne nebezpečné činnosti, ktoré by pri poskytovaní Služieb podl'a tejto Zmluvy
mohli viest' k oh?rozeniu života či zdravia os«"b pri poskytovanf služieb.

9.2

Poskytovatel' zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.3

Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti
oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti.
V prípade akejkol'vek zmeny adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto
Zmluvy alebo vsúvislosti stouto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zavčuje
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o zmene adresy bezodkladne písomne informovat' druhú Zmluvnú stranu v takomto
prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane
pred odosielaním písomnostf.

Čl.X
Trvanie a ukončenie Zmluvy
10.1 Táto Zmluva sa uzatvára na obdobie 120 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto
Zmluvy.

10.2 Túto Zmluvu je možné ukončit' jedným z nasledovných sp6sobov:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v
dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia nároky zmluvných strán
vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,

b) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvných strán,
c) písomnou výpoved'ou tejto rámcove3 dohody podl'a bodu 10.6 tohto čláríku tejto
?

Zmluvy.
10.3

Objednávater je oprávnený odstúpit' od tejto Zmluvy len v prípade, ak:
a) na majetok poskytovatel'a bol vyhlásený konlí.urz alebo povolená reštrukturalizácia,
b) Poskytovater vstúpil do likvidácie,

c) Poskytovatel' ukončí svoju činnost' na základe právoplatného rozhodnutia štátneho
orgánu alebo pre zánik oprávnenia Poskytovatel'a na výkon činností podl'a tejto
Zmluvy.
10.4

Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mat' písomnú forrnu, musí sa v ňom uviest' dí"vod
odstúpenia. Odstúpenie nadobúda účinnost' dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

10.5 Tá zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovat' od druhej
zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov
zásahu vyššej moci.
?

10.6 Túto Zmluvu m6že každá zo zmluvných strán vypovedat' pri podstatnom porušení

Zmluvných povinností jednou zo Zmluvných strán, s 12 (dvanást') mesačnou
výpovednou lehotou, ktorá začína plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoved' druhej Zmluvnej strane doručená.
10.7

Za podstatné pomšenie Zmluvných povinností Poskytovatel'a sa považuje :
a) opakovane preukázaterné vykonávanie služby vrozpore spodmienkami
dohodnutými v tejto Zmluve napriek písomnému upozorneniu a ich neodstráneniu
v určenej lehote,

b) nevykonanie služby v rozpore s touto Zmluvou ani v lehote do 7 pracovných dní
od terrnínu v schválenom harmonograme,

c) prevedenie všetkých alebo časti služieb alebo závázkov z tejto Zmluvy na tretiu
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávatel'a,
d) odňatie, resp. zánik Certifikátov systému manažérstva kvality asystému
enviromnentálneho manažérstva ISO 9001:2009, ISO: 14001:2005 počas trvania
tejto Zmluvy.
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10.8 Za podstatné porušenie Zmluvných povinností Objednávatel'a sa považuje:
a) meškanie s úhradou faktúry viac ako 30 kalendárnych dní,
b) ak výška pohl'adávky Poskytovatelaa po lehote splatnosti bude viac ako 100.000,
Eur s DPH.

10.9 Pre prípad odstúpenia od tejto Zmluvy si Zmluvné strany dohodou vylúčili aplikáciu
ustanovenia § 351 ods. 2 0bchodného zákonníka.

lO.lOVprípade zmeny platných právnych predpisov majú obe Zmluvné strany právo
požadovat' od druhej strany také zmeny vtejto Zmluve, ktorých potreba vyplynie
z novej právnej úpravy.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia

11.1 Akékol'vek zmeny a doplnky tejto Zmluvy m«"žu byt' vykonané len na základe dohody
obidvoch Zmluvných strán a to písomne, formou číslovaných dodatkov k tejto Zmluve
,;!!W

podpísaných obidvoma Zmluvnými stranami.

11.2 Právne vzt'ahy Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmá Obchodným zákonníkom, Zákonom o
odpadoch, zákonom č. 343/2015 Z. z. a d'alšími súvisiacimi právnymi predpismi.
1l .3 Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto Zmluvy alebo v Súvislosti s ňou, sa pokúsia obidve
Zmluvné strany riešit' vzájomnou dohodou. Ak ned6jde k zmieru, budú všetky spory,
ktoré nastanú z tejto Zmluvy alebo v súviSloSti s ňou, riešené pred príslušným súdom v
Slovenskej republike.
11.4 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v 4 vyhotoveniach,
z ktorých Objednávatel' obdrží 3 vyhotovenia a Poskytovatel' obdrží 1 vyhotovenie.

d

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa 5e3
doručenie bude uskutočňovat' osobne, doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou
alebo kuriérom, alebo elektronicky e-mailom, prípadne inou dohodnutiu formou na
adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú oznámenú adresu.
V prípade neúspešného domčenia, vrátane odmietnutia zásielky sa deň vrátenia zásielky
odosielatel'ovi bude považovat' za deň riadneho doručenia.
11.6 Každá zo Zmluvných strán prehlasuje a zavázuje sa, že neprevedie žiadne práva a
povinnosti (záviky) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu
druhej Zmluvnej strany. Prevod práv a povinností bez súhlasu je neplatný s tým, že
strana, ktorá svoju povinnost' neporušila má právo od tejto Zmluvy odstúpit'.
11.7 Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie,
poskytnutie alebo prijatie úplatku.

11.8 Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú princíp nulovej tolerancie ku korupcii na
všetkých úrovniach avyžadujú od svojich vlastných zamestnancov aZmluvných
partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákomni.
11.9 Zmluvné strany sa zavázujú dodržiavat' tieto protikorupčné zásady:
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a) neposkytovat' alebo neponúkat' žiadne plnenie s cierom presadit' svoj zámer či
získat' preňho súhlas, podpom alebo povolenie, ak má príjemca právnu
zodpovednost' alebo je vpostavení, vrámci ktorého je schopný toto konanie
ovplyvnit'. Neposkytovat' platby niekom?i, kto zabezpečuje administratívny
proces, za účelom ul'ahčenia alebo urýchlenia jeho realizácie,
b) neposkytovat' alebo neponúkat' platby zástupcom, zákazníkom, Zmluvným
partnerom, dodávatel'om alebo inej tretej strane ( alebo zamestnancovi niektorej
z nich ), ktoré by malo za ciel' presvedčit' príjemcu k uzatvoreniu Zmluvy alebo
prijatia iného závázku, alebo ich uzatvorení či prijatí za priaznivejších podmienok
ako tých, ktoré by boli inak ponúknuté,
c) neprijat' od tretích os6b platby, ktoré majú viest' zjednej strany kuzatvoreniu
Zmluvy alebo prijatiu iného závázku, alebo ich uzatvorenie či prijatie za
výhodnej ších podmienok ako tie, ktoré by boli inak akceptované,
d) odmietat' akékol'vek formy korupcie alebo úplatkárstva.
ll.lOTáto Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
účinnost' nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávatera.

a

d
11.11 Zmiuvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva bola napísaná podl"a ich slobodnej a vážnej
v«"le, bez omylu, nebola spísaná v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných
podmienok, že si ju riadne prečftali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
slobodne podpisujú.

Čl. XII
Prílohy k Zmluve

?I

Neoddelitel'nými súčast'ami tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1- ,,Špecifikácia služieb a podmienky ich vykonávania"
Príloha č. 2 - ,,Cena za služby"
Príloha č. 3 - Poistná Zmluva Poskytovatel'a
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávaterov

brontíier

d

Vn,-.":íOy"í'
:"',=':í"'la'2 5, JUL 2017
Poskytovatel':

V Poprade, dňa

Objednávatel': b-Ů" C'i2 -Ic'l!

E?lVW?NI)E???AI. YA:lLllY SERVlfllS

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová76,. oss Ol Poprad
IČO: 36 444 6lf3
IČ DPH: SK2020016988

@

Á-'

.?,.9-

-/

slí

Ing. Ondrej Korenko, konater

,u

w't?a')(y

*

Ing. Frantďek Mačuga, konatel'
!,
í#y

l

i

-l-

/Iq
Ingi.

zef Šv;

ako, p:

Ing. Rastislav Skokan, prokurista

?r mesta
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Číslo zmluvy Zmluvná
strana

Názov zmluvy

Cena *

Dátum
účinnosti
zmluvy

Dátum
ukončenia
zmluvy

1514/2012

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o odvoze, zbere a zneškodňovaní
komunálneho odpadu z mesta Poprad číslo
zmluvy 001/O/2013

0,00 €

1.1.2013

31.12.2013

4/2015

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o odvoze, zbere a zneškodňovaní
komunálneho odpadu z mesta Poprad číslo
zmluvy 001/O/2015

1 770 000,00 € 16.1.2015

31.12.2015

469/2016

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Kúpna zmluva

60 308,29 €

30.6.2016

nestanovený

1085/2016

Brantner
Poprad,
s.r.o.

0,00 €
Zmluva č. 001/ZLU/2017 o rozsahu
verejnoprospešných prác a služieb
dojednávaných pre rok 2017, vychádzajúca z
Rámcovej zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
mestom Poprad a spoločnosťou Brantner
Poprad s.r.o, zo dňa 28.2.1997 a jej Dodatku č.
1 zo dňa 28.8.199

1.1.2017

28.2.2017

1084/2016

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o odvoze, zbere a zneškodňovaní
komunálneho odpadu z mesta Poprad číslo
zmluvy 001/0/2017

0,00 €

1.1.2017

28.2.2017

1083/2016

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Dohoda o spôsobe odovzdávania a odoberania 0,00 €
verejnoprospešných prác a služieb

1.1.2017

nestanovený

912/2016

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa
28.06.2016

0,00 €

22.11.2016

nestanovený

898/2016

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o nájme

1,00 €

19.11.2016

nestanovený

551/2016

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom
hospodárstve č. 27/PZ-PP/2016

0,00 €

28.7.2016

nestanovený

399/2016

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze, zbere a
zneškodňovaní komunálneho odpadu z mesta
Poprad číslo zmluvy 001/O/2016

0,00 €

1.7.2016

nestanovený

1192/2015

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Dohoda o spôsobe odovzdávanie a odoberania 0,00 €
verejnoprospešných prác

1.1.2016

31.12.2016

1191/2015

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva č 001/ZLU/2016 o rozsahu
verejnoprospešných prác a služieb (ďalej len
VPS) dojednávaných pre rok 2016,
vychádzajúca z Rámcovej zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi mestom Poprad a
spoločnosťou Brantner Poprad s.r.o., zo dňa
28. 2. 1997 a jej Dodatku č.

843 000,00 € 1.1.2016

31.12.2016

1190/2015

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o odvoze, zbere a zneškodňovaní
komunálneho odpadu z mesta Poprad číslo
zmluvy 001/0/2016

1 727 500,00 € 1.1.2016

31.12.2016

188/2015

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze, zbere a
zneškodňovaní komunálneho odpadu z mesta
Poprad, číslo zmluvy 001/O/2015 zo dňa
15.01.2015

0,00 €

7.3.2015

nestanovený

6/2015

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o spôsobe odovzdávania a odoberania 0,00 €
verejnoprospešných prác a služieb

16.1.2015

nestanovený

5/2015

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva č. 001/ZLU/2015 o rozsahu
verejnoprospešných prác a služieb (ďalej len
VPS) dojednávaných pre rok 2015,
vychádzajúca z Rámcovej zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi mestom Poprad a
spoločnosťou Brantner Poprad s.r.o., zo dňa
28. 2. 1997 a jej Dodatku č

756 500,00 € 16.1.2015

31.12.2015

599/2014

Brantner

Kúpna zrmluva

10 254,25 €

nestanovený

29.8.2014

Číslo zmluvy Zmluvná
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Dátum
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Dátum
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zmluvy

26.4.2014

nestanovený

1.1.2014

nestanovený

Poprad, s.
r. o.
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o dielo zo dňa 0,00 €
28.02.1997

236/2014

Brantner
Poprad,
s.r.o.

1044/2013

Brantner Dohoda o spôsobe odovzdávania a odoberania 0,00 €
Poprad, s. verejnoprospešných prác a služieb
r. o.

1043/2013

Brantner Zmluva č. 001/ZLU/2014
Poprad, s.
r. o.

760 700,00 € 1.1.2014

31.12.2014

1042/2013

Brantner Zmluva o odvoze, zbere a zneškodňovaní
Poprad, s. komunálneho odpadu z mesta Poprad číslo
r. o.
zmluvy 001/0/2014

1 753 200,00 € 1.1.2014

31.12.2014

127/2013

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v 0,00 €
odpadovom hospodárstve číslo P0-01/2005

8.2.2013

nestanovený

119/2013

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o odvoze, zbere a
zneškodňovaní komunálneho odpadu z mesta
Poprad číslo zmluvy 001/O/2013

0,00 €

5.2.2013

nestanovený

1513/2012

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Dohoda o spôsobe odovzdávania a odoberania 0,00 €
verejnoprospešných prác a služieb

1.1.2013

31.12.2013

1512/2012

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva č. 001/ZLU/2013 o rozsahu
verejnoprospešných prác a služieb

0,00 €

1.1.2013

31.12.2013

1468/2012

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Darovacia zmluva

200,00 €

13.12.2012

21.12.2012

001/ZLU/2012 Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva č. 001/ZLU/2012 o rozsahu
verejnoprospešných prác a služieb

0,00 €

1.1.2012

31.12.2012

001/O/2012

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o odvoze, zbere a zneškodňovaní
komunálneho odpadu z mesta Poprad

0,00 €

1.1.2012

31.12.2012

2/2011/OZP

Brantner
Poprad,
s.r.o.

Zmluva o dielo

17 587,24 €

10.5.2011

nestanovený

