
Zmluva o poskytnutĺ sluŽby

číslo: 9'9.Q...ĺzozl

gzatvorená podl'a zákona č. 34312015 Z.z. o verejnom obstarávanĺ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vznení neskorŠích predpisov a podl'a s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb' obchodného zákonnĺka a v súlade s $ 81 ods. '13 zákona č. 7912015 Z'z' o odpadoch
a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.

(d'alej len,,Zmluva")

čl. ĺ
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Mesto: Mesto Šaľa
Sĺdlo: Námestie Svätej Trojice č. 7
Zastúpené : Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Bankovéspojenie: Slovenskásporitel'ňa,a.s.
IBAN: SK82 0900 0000 0051 24306282
lČo: 00306185
DlČ: 2021024049
Tel: 031ĺ7705981-4
E-mail: mesto@sala.sk
Zástupca objednávatel'a vo veciach
a/ technických: lng. Petronela ViŽd'áková
b/ zmluvných: JUDr. Michal Luprich
Osoba zodpovedn á za verqné obstarávanie:

(d'alej len,,objednávatel"' v prĺslušnom gramatickom tvare)

a

Poskytovateľ:

BIC KOD: GIBASKBX

Názov: ENV|-GEoS Nitra, s.r.o'
Sĺdlo: Korytovská 20,951 41 LuŽianky
Zastúpený: Doc.lng. Štefan Sklenár, CSc., konatel'
ICO: 31434347
DlČ: 2o2o4o5893
lČ opH: sK2o20405893
Zapísaný: v obchodnom registrioS Nitra, oddiel: Sro
Zapísaný: čĺslo zápisu - vloŽka čĺslo: 3307/N
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4003 3258
BIC: TATRSKBX
Telefónne číslo: 037/77 23050
E-mail: envioeos@envioeos.sk, sala@envioeos.sk
Zástupca poskytovatel'a vo veciach:
a/ technických: lng. Miroslav Szĺjjárto - koordinátor šal'a, 0903 719 053
b/zmluvných: lng. Ladislav Haberman, riaditel'spoločnosti
(d'alej len,,poskytovatel"' v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany uzatvárď1Ú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania, a to
nadlimitnej zákazky na poskytnutie sluŽby podl'a zákona č.34312015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov (d'alej

len ,,zákon o verejnom obstarávaní") vyhlásenej mestom Šaľa s názvom: ,,Zber, preprava'



zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a prenájom zberných
nádob".

ct,2
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovatel'a poskytnÚť objednávatel'ovi sluŽbu
pravidelného zberu, prepravy, zhodnotenia biologicky rozloŽitel'ného kuchynského odpadu
a prenájom zberných nádob (d'alej len ,,BRKO"), v meste Šaľa (d'alej len ,,mesto"), V
trvaní 17 mesiacov od účinnosti zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Zber BRKO - zahŕňa prenájom zberných nádob na BRKO o objeme 24o l, s utesneným
vekom, počet nádob na stojiskách 168 ks (predstavuje stav v čase tvorby zmluvných
podkladov)' K zmene počtu zberných nádob môŽe dôjsť v priebehu trvania zmluvy v
tolerancii + 10 o/o, (t' j. max. 185 ks), d'alej zber BRKO zahŕňa prenájom zberných nádob v
počte 1950 kusov nádob sobjemom 10 litrov pre kaŽdú domácnost'individuálnej bytovej
výstavby a samotný zber, dovoz zberných nádob na určené stojiská, ich vyprázdnenie v
pravidelných intervaloch: jeden král za sedem dní do utesneného zberového vozidla
určeného na zber bioodpadu, vrátane umývania 240l zberných nádob min' 5 krát počas
kalendárneho roka, t.j.7 krát počas trvania zmluvy a odvozu BRKO do zhodnocovacĺeho
zariadenia, v rozsahu podl'a Čl. 3 tejto zmluvy a podl'a osobĺtných podmienok
dohodnutých v tejto zmluve. Po dohode oboch zmluvných strán v prípade väčšieho
mnoŽstva zbieraného BRKO mÔŽe byť upravená frekvencia vývozov na max. 2 krát
týŽdenne v zmysle ocenenia jednotliuých vývozov'

3. Miestom plnenia sluŽby je katastrálne územie mesta Šaľa.

čl. g
RozsAH SLUŽBY

Rozsah sluŽieb, ktoré je poskytovatel' povinný zabezpečiť:

1' ZloŽka komunálneho odpadu:

Katalógové číslo podt'a Vyhlášky MŽP SR č.365t2o15 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Kata od v znení neskorších ,r EvlJrot

Katalógové
číslo Názov odpadu Kategória odpadu

20 01 08 biologicky rozloŽitel'ný kuchynský
a reštauračný odpad o

BRKO od fyzických osôb - poplatníkov mesta podl'a osobitného predpisu sa
skladá z odpadu z rastlinných a Živočĺsnych potravín:

C bez tepelnej úpravy (zvyšky z čistenia sezónnej zeleniny/ovocia, zvyšky
syrov, mäsových spracovaných produktov a pod'),

o alebo po tepelnej úprave (zvyšky varenej stravy), bez rastlinných olejov,
bez tekutých častí stravy.

BRKO bude do zberných nádob umiestňovaný Vol'ne loŽený' Zber bude
prebiehať výsypom naplnených zberných nádob do utesneného zberového
vozidla. odpad bude odváŽaný do zariadenia na zhodnocovanie BRKO
s vybal'ovacou technikou. Vybal'ovanie je moŽné zabezbečiť ď1 mimo
zhodnocovacieho zariadenia.

Zabezpečenie zberu BRKO do zbernÝch nádob
objednávatel' poŽaduje umiestnit' zberné nádoby na určené stojiská uvedené
v Prĺlohe č. 2 s nasledovným objemom a frekvenciou vývozu:

1.1
1.1.1



Počet zberných
nádob (ks)

Objem zbernej
nádoby v (l) Frekvencia Ýyvozu Počet

uývozov

ĺ68
í950

240

í0
1xza7 dni
1xza7 dni

74

74

1 .1.2

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Technické požiadavky zberných nádob na KBRO:
Zodpovedá norme DlN EN 840

Pre individuálnu bytovú výstavbu (lBV) poŽadujeme dodať 1950 ks nádob
s objemom 10 l , hnedej farby, nádoba je vybavená vekom a plastorným
drŽiakom so zámkoým mechanizmom (sklopné džadlo uzamyká veko
nádoby). Nádoby budú zabezpečené pre kaŽdú domácnost'. K zmene
počtu nádob môŽe dôjst' vpriebehu trvania zákazky vtolerancii 10%
(max. 2150 ks nádob).

Počet zberných nádob 168 ks predstavuje stav v čase tvorby sút'aŽných
podkladov.K zmene počtu zberných nádob môŽe dÔjst'v priebehu trvania zákazky
tolerancii + 10 o/o (max. 185 ks). Zoznam stojísk kontajnerov, vrátane počtov
zberných nádob je uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Poskytovatel' poskytne zberné nádoby verejnému obstarávatelbv formou
prenájmu. Cena hodnoý zberných nádob sa rozdelído obdobia trvania zmluvy.
Poskytovatel' rozvezie 240l zberné nádoby označené nálepkami (Prĺloha č' 3
tejto zmluvy), na stojiská'podl'a Prílohy č. 2 tejto zmluvy, a 10l vedierka
k jednotlivým rodinným domom, na vyŽiadanie za spoluúčasti povereného
zamestnanca mesta, najneskôr do 2 týŽdňov od účinnosti zmluvy'
Poskytovatel' zabezpečĺ upevnenie zberných nádob v stojiskách tak, aby pri
manipulácii so zbernou nádobou nemohlo dôjsť k jej prevráteniu a rnýsypu jej
obsahu a odcudzeniu.
Poskytovatel' na vlastné náklady zabezpeči umývanie 240l zberných nádob
minimálne 5 krát počas kalendárneho roka t. j. 7 krát počas platnostizmluvy'

Materiál nádoby HDPE odolný voči UV Žiareniu, odolný voči nĺzkym
a vyššĺm atmosférickým teplotám, hladký povrch
zabraňujÚci nalepeniu odpadu, odolný voči biologickým
a chemickým vplyvom, odolný voči mrazu, určený
výrobcom na zber BRKO, s oddel'ovacou mrieŽkou na
dne nádo by, s vetracímiotvormi v hornej časti nádoby

Veko Vybavené vetracími otvormi, tak aby sa do nádoby
nedostala voda

Kolieska 2 kolieska priemeru min. 200 ffiffi, kovovou
osous antikoróznou úpravou a s protihlukovou
úpravou,

Farba hnedá

označenie označené štĺtkom s rozmermi najmenej 15 cm x 15 cm,
ktoý je čitatel'ný, nezmazatel'ný, umiestnený na zbernej
nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje
nápis
,,BloLoGlcKY RozLoŽreľľÝ KUcFm{sKÝ oDPAD,,
s popisom, vzor ná lepky je uvedený v Prílohe č. 7

1.1.5



1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1.2.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Poskytovatel' na vlastné náklady zabezpečí údžbu zberných nádob a opravy
zberných nádob poškodených pri manipulácii najneskÔr 3 dní od ohláseniapoškodenia. V prípade, Že poškodenie zbernej nádbby bude takej povahy, zä iejoqra.Va nie je moŽná resp. Účelná, zabezpečí poskytôvatel' jej výmenu do 3 dníod ohlásenia poškodenia.
V prĺpade poškodenia zberných nádob zamestnancami zberovej spoločnosti pri
manipulácĺĺ s nimi, budú zberné nádoby uchádzačom obratom 

'uy'"n"né ,"
19vé' a to aj pred uplynutím ich doby Životnosti na náklady poskytováteľa.
Zbe.rné nádoby poškodené vandalizmom atebo odcuázené zberné nádoby,poskytovatel'nahradí novými zbernými nádobami, najneskÔr do 3 pracovn1icn onĺ
od nahlásenia poškodenia verejným obstarávatel'om.'
Pod výmenou zbernej nádoby sa rozumie odvezenie poškodenej a dovezenie
novej zbernej nádoby na jej určené stanovište, vrátane vyčistenia'stanovišt'a oduniknutého odpadu, a to na náklady poskytovatel'a.
Pri predčasnom ukončení zmluvy z aŕychkol'vek dôvodov sa poskytovatel'
zaväzuje rokovat' s objednávatel'om o d'aišom naloŽení so zbernými nádobami
a to najmä o tom, čĺ tieto zberné nádoby budú verejnému obstarávateľovi
predané aza akÚ cenu, alebo či budú tieto zĎerné nádobyuchádzačom odobraté
z ich doterajších stanovíšt'.
Pri riadnom ukončení platnosti zmluvy, poskytovatel' sluŽby odovzdá zberné
nádoby protokolárne mestu t.j. objednáúatel'ovi 

-bezodplatne.

a
zh

Vývoz zberných nádob 24O litrových zo stojísk aj 10 litrových od individuálnej
byt'ovej výstavby bude poskytovatel'om vykonávany l xrat poéas 7 dní, t. i. i+ xratpočas 17 mesiacov. Po dohode oooin zmluvňyich strán v prípad'e íaesi"no
mnoŽstva zbĺeraného-PľKo môŽe byt'upravená frekvencia vývozov na max. 2 x
týŽdenne (hlavne pri lBV)
objednávatel' poŽaduje výsyp naplnených zberných nádob do utesneného
zberového vozidla prednostne určeného na zber bioodpadu. Pri manipulaóii sozbernými nádobami postupovat'tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpéénó.tný',
poŽiarny.m a ĺným závadám, ku škode na majetku äIeno póškodeniu Životnéhoprostredia. Ak sa pri.manipulovanĺ pri.odvozazberných nádob znečistí verejné
PľTlI?l'!vo. je poskytovatel' povinný znečistenie ihned' odstránitl Ý pripaoe
identĺfikácie BRKO mimo nádoby tieto odstráni.
objednávatel' poŽaduje plynulý vývoz zberných nádob opísaných v časti 1.1 '1.a 1.1'2 teito zmluvy a prepravu BRKO do zhodnocovacieho zariadenia, sdostatočným počtom zberových mechanizmov, počas celej doby trvaná teJto
zmluvy.
objednávatel' si vyhradzuje právo kontroly poskytovatel'a pri vývoze BRKo, a topovereným zamestnancom mesta (objednávateľá).
objednávatel' bude _pred podpisóm tejto zmluvy poŽadovat' zostavit,
harmonogram zberu BRKO z jednotlivých stanovíšt óodÍa Prílohý e.l-ieltozmluvy. Harmonogram zberu BRko, ktoý predloŽí iosrytováieľobjednávatel'ovi na odsúhlasenie bude tvorit'Prílohu č. 4 tejto zmluvy'
V-prípade akýchkolvek technických porúch mechanizmov poskytováteľ zabe zpečínáhradný zber BRKO do 24 hodín od určeného termíňu v schválenom
harmonograme. Poskytovatel' zabezpečí, Že práceneschopnost', dovolenky á ine
výpadky jeho zamestnancov neovplyvnia plnenie tejto zmluvy'
V prípade, ak poskytovatel' nebude-schopný zabežpečit'poŽiadavku náhradného
zberu BRKO do 3 pracovných dní, bude objednávatel' oprávne ný zabezjéeiľ .ĺnáhradné plnenie na náklady poskytovatel'a.

ľ

1.2.7
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1.2.8

1.2.9

1.3.
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

objednávatel' bude poŽadovať poistenie poskytovatel'a pre prípad poškodenia
majetku tretích osÔb spôsobené prevádzkovou činnost'ou poskytovatel'a (napr.
zbernými nádobami, zberorĺýmivozidlamia pod.), pred podpisom tejto zmluvy.
Technické požiadavky na zberovú techniku
Nákladné vozidlo špeciálne na rnýsyp zberných nádob:
o pouŽitel'né na výsyp zberných nádob určených na BRKO,. so zberovou nadstavbou o efektívnom objeme zberovej nádrŽe min. 16 m3 na

zber biologického rozloŽiteľného odpadu,
o s rotačným lisovacím mechanizmom,
o s automatizovaným hydraulickým systémom výsypu zberných nádob
o utesnená nadstavba vozidla so záchytnou vaňou nadstavby na zachytenie

tekutej zloŽky odpadu, aby vozidlo neznečisťovalo komunikáciu svojim
obsahom,

o s kompaktnou kabínou pre 1+2 osoby,. Vybavené GPs systémom

Zabezpečenie zhodnotenia BRKO
Poskytovatel' zabezpečí zhodnotenie BRKO vo funkčnom, riadne povolenom
zariadení, ktoré má schválenú prevádzkáreň - zariadenie na predbeŽné
spracovanie a skladovanie VŽP podl'a poŽiadaviek nariadenia (ES) e.ĺcioglzoog a
/ alebo vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie BRKo
podl'a $ 97 zákona č' 7912015 Z' z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektoých
zákonov, platný počas celej doby poskytovania tejto sluŽby' PredloŽenie kópie
povolenia je určené ako podmienka účasti'
Zhodnotenie BRKO bude zabezpečené činnosťou: R3 (podl'a prílohy č. 1 k
zákonu č.7912015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenĺ niektoých záŔonov).
Poskytovatel' bude preukazovat' mnoŽstvo vyzbieraného a odvôzeného BRKo
v kilogramoch / tonách. Definovanie sluŽieb a sÚvisiacich dodávok je zahrnuté do
jednotlivých poloŽiek V neocenenom rozpočte, ktoý je súčasťou týóhto súťaŽných
podkladov a poskytuje sa v elektronickej forme. objednávatel' poŽaduje oceniť
všetky poloŽky V neocenenom rozpočte.
objednávatel' taktieŽ poŽaduje ocenit' odovzdanie kompletných prĺslušných
dokumentov, ktoré si vyŽaduje predmet zákazky, a to v súlade so'všeobeóne
záv äznými právnym i pred pism i.

Všeobecné požiadavkv obiednávateľa na predmet zmluw:
Podrobný rozpočet poŽadovaných sluŽieb je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

SluŽby menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a nevyhnutné
na poskytnutie sluŽby, sÚ zahrnuté do základných poloŽiek rozpočtu, ktoryi ;eprílohou č. 1 tejto zmluvy' Je neprípustné predpokladať, Že popis polo2iér
neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť sluŽby nižšej tecľrnickej, resp.
kvalitatĺvnej úrovne ako je pre daný Účel potrebne a obvyklé.
Poskytovatel' sa zaväzuje vykonať sluŽby riadne a včas, vo vlastnom mene, na
vlastnú zodpovednosť a postupovat' s odbornou starostlivosťou. Za kvalitu a
včasnost' vykonaných služieb zodpovedá poskytovatel' v rozsahu tejto zmluvy a
v zmysle príslušných ustanovenĺ obchodného zákonníka.

čl. ĺ
DOBA PLATNOSTI

Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle Čl' a tejto zmluvy sú nasledovné:

a) Termín začatla poskytovania sluŽieb zberu BRKO:
dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

1



b) Termín skončenia poskytovania sluŽieb zberu BRKO:

uplynutím 17. mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,-alebo dňom uhradenia celkovej
zmluvnej ceny za poskytnutie sluŽby uvedenej v Čl' s ods' 4 tejto zmluvy, podľá
toho, ktorá z týchto skutočností nastane skÔr.

1

2.

Čl. s
CENA zA SLUŽBY

Cena za poskytovanú sluŽbu, je stanovená v súlade so zákonom č. 1811996 Z' z.
ocenách vznení neskorších predpisov avyhlášky MF SR i,.87ĺ1996z. z., ktorou sa
zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov a cena je špecifikovaná ako
záväzná a maximálna'

Celková cena za skutočne poskytnuté sluŽby v jednotlivých mesiacoch za zmluvné
obdobie bude realizovaná podl'a ČI. s a d'alších článkov tejĺo zmluvy nasledovne'
Názov zákazky: Zber, odvoz a zhodnotenie kuchynského biotogicky rozIožlteľného
odpadu a prenájom zbemých nádob

ldentifikačne údaje uchádzača: ENV|-GEOS Nitra, s.r.o.

E-mail: envigeos@envigeos.sk

Telefón: 03717723050

Ceny uviest' poloŽkovite:

P
c

Predmet
obstarávania

MJ
Cena za
MJv€

bez DPH
Počet MJ

Ce!ková
cena v €
bez DPH

Celková
cena v €
s DPH

1

Prenájom nádob,
zber, prepravaa
zhodnotenie, prípadne
zneškodnenie biologicky
rozloŽitel'ného
kuchynského odpadu
vrátane
hygienizácie (umývania)
zberových nádob,
vrátane vedenĺa
evidencie prevzatých
odpadov a vypracovania
podkladov k ročnému
hláseniu o vzniku a
nakladanís odpadmi

1 nádoba
sobjemom
240litrov

17,80

12432
nádob

(74 vyvozov
za

stanovené
obdobie x

168 nádob)

221 299,60 265 547,52

1 nádoba
sobjemom
10 litrov
(rodinné
domy)

2,35

í44300
nádob

(74 vyvozov
zastanovené

obdobie x
1 950nádob

339 105,00 406 926,00

SPOLU 672 473,52

Platca DPH: áno nie (neplatný údaj prečiarknut')

Dátum: .20'9'2021

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača:

Doc'lng. Štefan Sklenár, CSc.,

6
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3.

4.

objednávateľ je oprávnený poŽadovat' plnenie sluŽby nad rozsah uvedený v Prílohe č.
1 tejto zmluvy, za predpokladu zachovania jednotkorných cien uvedených ú tejto Prílohe
č. 1 a neprekročenia celkovej ceny za sluŽby podl'a Či. s oos' 4. tejto žmluvy.'
Celková cena za poskytnutie sluŽby podľa Čl. 3 a d'alšĺch článkov tejto zmluvy
predstavuje cenu, ktorú poskytovatel'uviedol vo svojej ponuke:

Cena bez DPH: 560 394,00 EUR
DPH2}o/o: 1120T8,92 EUR
Cena vrátane DPH: 672 473,52EUR
slovom: šesťstosedemdesiatdvatisíc štyristo sedemdesiattri EUR a päťdesiatdva
eurocentov vrátane DPH.

Jednotlivé fakturácie za určité obdobie budú vykonávané na základe skutočných
lnýkonov špecĺfikovaných v Čl. e te1o zmluvy za pr'lslušné obdobie.

5' V cene sú premietnuté maximálne preukázatel'né, ekonomicky oprávnené náklady na
predmet zákazky a primeraný zisk.

6' V cene sú zahrnuté aj náklady súvisiace s čistením, dezinfekciou, údžbou a opravou
zberných nádob.

ct.6
PLAToBNÉ poonĺleľxv

Za vykonanie sluŽby v príslušnom kalendárnom mesiaci má povinnost' Poskytovatel'
vystavit' objednávatel'ovi jedenkrát mesačne Íaktúru a túto mu doručiť najneškÔr do
desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. okrem náleŽitostí uvedených v zmluve bude
faktúra v s_úpise vykonaných sluŽieb obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny.
Neoddelitel'nou súčast'ou faktúry je súpis vykonaných prác podpíšaný zástupcami
Poskytovatel'a a objednávatel'a Vo veciach technických a váŽňe lístky zo
zhodnocovacieho zariadenia. Poskytovatel' sluŽby je na vyŽiadanie objednáúatel'a
povinný poskytnút' výpis z elektronickej knihy jázd GPS monitorovacieňo systému
vozidla.

Faktúra podl'a ods. 6'1 tejto zmluvy musí obsahovat'najmä tieto náleŽitosti:

' meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platitelä, ktoď
dodáva sluŽbu a jeho identifikačné číslo pre daň,

. meno a adresu sídla príjemcu sluŽby a jeho identifikačné číslo pre daň,
o číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje; názov sluŽby,
o číslo účtu a IBAN číslo Poskytovatel'a,
. poradové číslo faktúry,
o dátum, kedy bol tovar alebo sluŽba dodaná,
. dátum vyhotovenia faktúry,
o dátumsplatnostifaktúry,
o dátum zdanitel'ného plnenia,
o mnoŽstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluŽby,o doklady preukazujúce mnoŽstvo odvezeného odpadu do zhodnocovacieho

zariadenia (váŽne lístky),

' zaklad dane, jednotkovú cenu bez dane a zl'avy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté
v jednotkovej cene v eurách,

o sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane (resp. prenose daňovej
povinnosti),

o tĺýšku dane celkom v eurách,
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. meno osoby, ktorá faktúru vyhotovila,o pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

3. KaŽdá faktúra bude doručená objednávatelbviv 2 rovnopisoch.
4. V prípade, Že ktorákolVek faktúra nebude obsahovať náleŽitosti uvedené v Čl' 6 ods'

1. a 2. tejto zmluvy, objednávatel' je oprávnený vrátit' ju Poskytovatel'ovi na
doplnenie, bez jď1 úhrady. Poskytovatel' je povinný vystavit' novú, opravenú, resp.
doplnenú faktúru, s novou lehotou splatnosti.

5. objednávatel' je povinný uhrádzať faktúry, ktoré spĺňajú náleŽitosti podl'a Čl. o ods. z
tejto zmluvy, do 30 dní odo dňa doručenia faktúry, a to prevodným príkazom na účet
Poskytovatel'a. Dňom Úhrady sa rozumie deň odpísania finančných prostriedkov
z Účtu objednávatel'a za účelom úhrady faktúry poskytovatel'ovi'

6' Jednotlivé fakturácie za určĺté obdobie budú vykonávané na základe skutočných
výkonov špecifikovaných v Čl. s tejto zmluvy za pŕíslušné obdobie.

1

2.

3.

4.

ct.7
VŠEoBEcľÉ usrnNovENtA

Poskytovatel' sa zaväzqe pri plnení predmetu tejto zmluvy vykonat' sluŽby riadne
a Včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednost' a postupovat' s odbornou
starostlivost'ou. Zaväzuje sa dodžiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Poskytovatel' sa bude riadiť východiskovými
podkladmi objednávatelä, pokynmi objednávatel'a, zápismi a dohodami oprávnených
zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých
správnych orgánov.

objednávatel' sa zaväz$e, že za sluŽbu poskytnutú poskytovatel'om v kvalite podl'a
podmienok dohodnuých touto zmluvou mu zaplatí za jej poskytnutie cenu
dohodnutú v Čl. s' tejto zmluvy, podl'a platobných podmienoŔ áoi'eonánycn v Čl. o.
tejto zmluvy.

objednávatel' umoŽňuje pouŽitie ekvivalentných technických zariadení z objektívnych
dôvodov (oprava zariadenia, vyradenie zariadenia a pod.). Poskytovatel' je poviňný
o takejto výmene písomne informovať objednávatel'a pred nahradením pÔvodnéhó
zariadenia. Pri pouŽití ekvivalentných technických zariadení tieto musia mat'
minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré
malo pôvodné zariadenie.

Zmluvne strany sa dohodli, Že akékolVek zmeny vo vykonávaní sluŽieb oproti
dohodnutým v tejto zmluve musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. Uvedené zmeny musia
byt'v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. s ustanovením $ 18 uvedeného
zákona a s touto zmluvou.

VŽdy ked'nastane na mieste plnenia podl'a Čl' z ods. 3 tejto zmluvy (d'alej len ,,miesto
plnenia") situácia, v ktorej je potrebné realizovat' zber BRKO, sa poskytovatel'
zaväzu1e bezodkladne vykonat' činnosti nevyhnutné k poskytnutiu predmetnej sluŽby
podl'a podmienok stanovených v tejto zmluve.

Poskytovatel' sluŽby je na vyŽiadanie objednávatel'a povinný poskytnúť výpis z
elektronickej knihy jázd GPS monitorovacieho systému vozidla (vo formáte .xl's alebo
.pdO.

Začiatkom poskytovania sluŽby sa pre účely tejto zmluvy povaŽuje nastúpenie na
výkon poskytovania sluŽby spôsobom, ktoým budú dodžané úšetky povinnosti
poskytovatel'a vyplývajúce zo zmluvy. Poskytovatel' je povinný oznámit' zástupcovi
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8.

9

objednávatel'a začiatok poskytovania sluŽby zaslaním e-mailovej správy na adresu:vizdakova@sala.sk, alebo mesto@sala.sk
Poskytovatel' zodpoved á za celú činnost' prĺ plnení záväzkov podl'a tejto zmluvy, akoaj za porušenie alebo.zanedbanie povinnoslí svojich zamesinancov a v plnej mierezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknÚ porušením alebo zanedbáníň't"jto j"no
povinnosti.

Poskytovatel' sa zaväzqe pri plnení tejto. zmluvy predchádzat' škodám na majetku
tretích 99ôb Poskytovatel' je.' povinný fočas trvánia zmluvy zabezpečit' krytie rizika
51iku škÔd prevádzkovou činnosťou'na majetku tretích osôb poistnou 'zmluvou.
Poistná suma minimálne 50 000 eur.

10.

11

12

13.

14.

15

16

17

18

19.

spol'ahlivý a kvalifikovaný personál, vybavený pracovným
prostriedkami, potrebnými mechanizmami'anáradím

Poskytovatel' zodpovedá za bezpečnost' a ochran u zdravia pri práci vlastných
zamestnancov.

Poskytovatel' zabezp.ečí všetky stroje, zarĺadenia a materiál potrebný na plnenĺe
zmluvy na vlastné náklady.

Ak Poskytovatel' napriek písomnej výzve objednávatel'a neposkytne riadnevykonávanĺe sluŽieb podl'a tejto zmluvy v súlade s iehotami určenými u ĺ"jto zmluve,objednávatel' je oprávnený na nákladý Poskytovat el'a zabezpečit' náhradné plnenie.
Týmto nie je dotknuté právo objednáváteľa ná uplatnenie san'kcií podl'a tejtozmluvy.
Poskytovatel'bude.nakladat'sodpadom prevzaým od objednávatel'a podl'a platnejprávnej úpravy v odpadovom hospodárstve.

Poskytovatel' bude-. dodžiavat' platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta onakladanís komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mestaŠaľa.

Poskytovatel' je opráv19ný nreviest' práva alebo povinnosti z tejto zmluvy na tretiuosobu/osoby iba s predchádzajúcim písomným súlrlasom objednávateľá_ '
Poskytovatel'vyhlasuje, Že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známisubdodávatelia
uvedení v Prílohe č. 5 tejto zmluvy, ktorí sa budÚ podieŕat'na plnení p'"Jňäiu zmluvy(okrem dodávatel'ov tovaru). *

* (p.ozn.:. v prĺpa.d9 poskýovateľ nebude poskýovat, predmet zmluvyprostrednĺctvom subdodávatelov, bude v sÚtade so' skuĺočným'stavom uvedenévy|lá.se1ie poskytovatel'a, že predmet zmluvy bude pre objednávatel'a realizovat,bez
subdodávateľov)

Poskytovatel' sa zaväzuje oznámit' objednávatel'ovi akúkol'vek zmenu ÚdajovktoréhokolVek zo subdodávatel'ov uvedenýcn v Prílohe č. 5 tejto.'úuý v rozsahu
ý9."iou uvedených v tejto Prílohe č. 5 zmluvy, a to do 7 praóovných dní odo dňaúčinnosti takej zmeny.

Ak sa na poskytovatel'a a jeho subdodávatel'ov vzt'ahuje povinnost'zápisu do registrapartnerov verejného sektora podl'a zákona č' 315t2o1a z' ,. o ŕóištii partnerov
verejného sektora, potom je poskytovatel' ako ajjeho subdodávatelia pävinný ooož"t'
tÚto povinnost' po celú dobu trvania tejto zmlúúy, pričoň poskytovatel,sa zaväzujezabezpečit'splnenie tejto povinnosti aj zo strany suboooavateľoú. Počas trvania tejtozmluvy je poskytovatel' oprávnený zmenit' subáodávatel'a uvedeného v Príĺohe č. 5tejto zmluvy. Poskytovatel' je povinný objednávatel'ovi najneskÔr v deň, ktoýpredchádza dňu, v ktorom sa subdodaňtel' začne podiel'at' na plnení predmetu tejtozmluvy, predloŽit' písomné oznámenie o zmene subdodávatel'a, ktoré budeobsahovat'údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnánĹ, rtoni

Poskytovat el' zabezpečí
odevom, ochrannými
a zabezpečí jeho kontrolu
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22

20

21.

23.

má poskytovatel'v úmysle zadat'subdodávatel'ovi, identifikačne údaje navrhovaného
subdodávatel'a, údaje o osobe oprávnenej konat'za subdodávatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Nový subdodávatel' musí spÍňat'
povinnost' zápisu v registri partnerov verejného sektora podl'a zákona o registri
partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnost' zo zákona o registri
partnerov verejného sektora vyplýva. objednávatel' si vyhradzuje právo odmietnut'
subdodávatel'a a poŽiadat'poskytovatel'a o určenie iného subdodávatel'a, ak má na to
závaŽné dÔvody (napr. ak je objednávatel' s novým subdodávatel'om v obchodnom,
súdnom alebo inom spore, ak nový subdodávatel' nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora podl'a zákona o registri partnerov verejného sektora, v prĺpade, ak
mu takáto povinnost' zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva,
nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávatel'a a pod.). Poskytovatel' je povinný
Žiadostĺ objednávatel'a podl'a predchádzajúcej vety bezodkladne vyhoviet'a navrhnúi'
ineho subdodávatel'a, pričom tento subdodávatel' musĺ spíňat' povinnost' zápisu v
registri partnerov verejného sektora podl'a zákona o registri partnerov verejného
sektora, v prípade, ak mu takáto povĺnnost' zo zákona o registri partnerov verejného
sektora vyplýva.

Vprípade ak poskytovatel'nesplní povinnosti uvedene vČl.7 ods. 18. a 19. tejto
zmluvy je povinný zaplatit' objednávatel'ovi sankciu uvedenĺ v Čl. 8 ods. 7 tejto
zmluvy. odvolanĺm subdodávatel'a nevzniká poskytovatel'ovi nárok na zmenu
dokončenia realizácie sluŽieb ani nárok na zmenu ceny vykonávaných sluŽieb.

Zmluvné strany sa zaväzujÚ riešit' spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, Že sa spor
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán poŽiadat' o
rozhodnutie sporu príslušný súd'

Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce
sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovat' na adresy uvedené v Čl. ĺ ieito
zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzaĺá,
bude sa povaŽovat' za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záu1me predíst'
zbytočným komplikáciám pri doručovanĺ písomností, zaväzujú sa zmluvné strany
informovat' sa navzájom o akejkolVek zmene niektorého z identifikačných údajov.
Zmluvné strany sa dohodli, Že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzt'ahom je
moŽné doručovat' aj prostredníctvom elektronických schránok zmluvných strán
v sÚlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305t2013 z. z. o elektronickej
podobe výkonu pÔsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektoýcň
zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, pokial' elektronické
schránky majú zmluvné strany aktivované na doručovanie.

Zmluvné strany sa zaväzujÚ, Že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného
súhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepouŽl1Ú pre iné účely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy. Toto neplatí ak ide o plnenie povinností objednávatel'a podl'a
zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. g
SANKCIE

objednávatel' sa zaväzqe zaplatit' poskytovatel'ovi úroky z omeškania za oneskorenú
úhradu riadne vyhotovenej a doručenej faktúry vo výške O,O5 o/o z fakturovanej sumy za
kaŽdý deň omeškania'

Ak poskytovatel' nevykoná sluŽbu riadne podl'a článkov tejto zmluvy alebo včas v
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súlade s termínmi dojednanými o spÔsobe zberu alebo termínmi náhradného zberu
podl'a Čl. e ods. 1'2.6 aods. 1.2.7 tď1to zmluvy, je povinný zaplatit'objednávatel'ovi
zmluvnú pokutu vo výške 'ĺ0,00 € (slovom: Desať eur) za kaŽdÚ nevyvezenú zbernú
nádobu aza deň omeškania s riadnym vykonaním, resp. včasným nevykonaním zberu
BRKO. Toto nezbavuje poskytovatel'a uvedenú sluŽbu dodatočne vykonať.

3. Ak poskytovatel' napriek .. písomnej výzve objednávatel'a neposkytne riadne
vykonávanie sluŽieb podl'a Čl' z a 3 tejto zmluvy, podl'a podmienok a v termĺnoch
dojednaných v tejto zmluve, poskytovatel' je povinný zaplatit' objednávatel'ovi zmluvnú
pokutu vo uýške zodpovedajúcej hodnote riadne nevykonanej sluŽby.

4. Podmienka doručenia písomnej výzvy sa povaŽuje za splnenú jej odoslaním
elektronicky, na mailovú adresu uvedenú poskytovatel'om sala@enviqeos.sk

5. Ak poskytovatel'nevykoná dočistenie miesta od uniknutého BRKO pri zbere podl'a Čl.
3 ods. 1.1'9 a 1.2.2tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávatel'ovizmluvnú pokutu vo
uýške 50,00 € (slovom: päťdesiat EUR) za kaŽdé nedočistené miesto, na ktorom došlo
k Úniku BRKo zo zbernej nádoby a za každý deň omeškania s dočistením miesta.

6. Ak poskytovatel'vopred neoznámi objednávatel'ovi zamýšl'anú zmenu subdodávate|'a
podl'a podmĺenok uvedených v Čt' 7 ods. 18 alebo 19, je povinný zaplatit'
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak
Poskytovatel' a jeho subdodávatelia nedodžia povinnost'zápisu do registra partnerov
verejného sektora podl'a zákona č' 31512016 Z' z' o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektoých zákonov podl'a podmienok uvedených v Čl. z
ods. 19 tejto zmluvy po celú dobu trvania tejto zmluvy je Poskytovatel' povinný zaplatit'
objednávatel'ovi náhradu škody, ktorá vznikne objednávatel'ovi v dÔsledku porušenia
tejto povinnosti.

7 ' Zmluvná pokuta je splatná najneskÔr 5' pracovný deň od doručenia penalizačnej
faktúry poskytovatel'ovi.

8. objednávatel' je oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú porušením
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej
dojednanú zmluvnú pokutu. Poskytovatel' je povinný plniť povinnosť' ktorej splnenie
bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to a! po zaplatení zmluvnej pokuty
objednávatel'ovi.

čl. g
zANtK ZMLUVY A oDsTÚPENlE oD zMLUvY

1. Zm]uva sa uzatvára na dobu určitú, a to podl'a Čl. + tejto zmluvy.

2. Zmluva môŽe zaniknúť:

a) uplynutím doby,-a to aj za predpokladu, Že objednávatel' si nevyčerpat sluŽby
v objeme podl'a Cl. 5 ods. 4 tejto zmluvy;

b) poskytnutím sluŽby v objeme podl'a Čl' s ods' 4 tejto zmluvy, a to aj pred uplynutím
doby, na ktorú bola uzafuorená táto zmluva;

c) písomnou dohodou zmluvných strán;
d) písomným odstúpením od zmluvy.

3. Na odstúpenie od zmluvy sa vzt'ahujú ustanovenia $ 344 - 351 obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

4. odstúpenie od zmluvy je moŽné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukolVek zo
zmluvných strán s rnýnimkou s 346 obchodného zákonníka v znenĺ neskoršĺch
predpisov.

5. Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany povaŽujú:
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a) ak poskytovatel' nedodrŽiava kvalitu poskytovanej sluŽby podl'a platných
technických noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a podl'a podmienok
určených touto zmluvou,

b) ak poskytovatel'sluŽby nesplní akúkolVek povinnosť vyplývajúcu pre neho zČl. 3.,
ods. 1.1.6, 1 .1.7.,1.2.6. a 1.3.1. tejto zmluvy,

c) ak poskytovatel'zadá vykonanie sluŽieb ako celok inej osobe,
d) ak poskytovatel' sluŽby v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby

subdodávatel'om alebo vstúpi do likvidácie alebo konkurzu,
e) ak objednávatel' neplnízmluvné záväzky a tým poskytovatel'ovi sluŽby znemoŽňuje

vykonávanie sluŽieb (napr. neplatenie mesačných faktúr),
f) ak poskytovatel'bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

6' ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako
nepodstatné s oprávnenĺm strany oprávnenej odstúpiť od zmluvy podl'a s 346
obchodného zákonnĺka v znení neskorších predpisov.

7 ' odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne' V odstúpení musí byť uvedený
dÔvod, pre ktoý zmluvná strana od zmluvy odstupuje' odstúpenie je účinné dňom jeho
doručenia druhej zmluvnej strane'

čl. ĺo
zÁvrnečNÉ USTANoVENIA

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä obchodným
zákonníkom, zákonom č. 7912015 z' z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a súvĺsiacĺmi právnymi predpismi.

2. Zmluvu moŽno zmenit'alebo doplnit' len formou pĺsomných vzostupne číslovaných
dodatkov v súlade s $ 18 zákona o verejnom obstarávaní, a to po predchádzqÚcej
dohode zmluvných strán.

3. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

č. 1 Podrobný rozpočet poŽadovaných sluŽieb

č' 2 Zoznam vybraných stojísk s počtom kontajnerov

č. 3 Vzor nálepky

č.4 Harmonogram zberu BRKO

č' 5 Zoznam subdodávatel'ov, resp' vyhlásenie zhotovitel'a.

Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom 2 vyhotovenia
dostane poskytovatel' a 4 vyhotovenia dostane objednávatel''

osobné údaje dotknutých osÔb (štatutárnych zástupcov a iných zástupcov zmluvných
strán) sa spracúvajú v sútade s NARIADENíM EURÓPSKEHo PARLAMENTU A
RADY (EU) 2o16t679 z27. apríla 2016 o ochrane fyzických osÔb pri spracúvaní
osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktoým sa zrušuje smernica
95/46/Es (všeobecné nariadenie o ochrane Údajov) a so zákonom č. 1812018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektoých zákonov. lnformácie
o spracúvaní osobných údajov prevádzkovatel'om sú vám plne k dispozícii na
webovom sídle www'osobnvudai.sUinformovanie.

Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na právne úkony, Že si túto zmluvu pred jej
podpisom prečĺtali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode podl'a ich slobodnej vÔle,
určito, vážne a zrozumitel'ne, nie v tiesni za nápadne neqýhodných podmienok
a súhlas s jej znením potvrdzujú svojimi podpismi. Táto zmluva nadobúda platnosť

4.

5.

6.



dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia na webovom sĺdle objednávateľa.

v Ša|idňa .......... ''.' 2021

objednávateľ:

Šat'a
JozeÍ

mátor

V LuŽiankach analľ:!.,...' 2021

Poskytovateľ:

o

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
lng. Ladislav Haberman

riaditeľ spoločnosti
na základe plnej mocizo dňa 7'11.2019
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Príloha č. ĺ - Podrobný rozpočet požadovaných služieb

P.
c.

Predmet
obstarávania

MJ
Cena za
MJv€

bez DPH
Počet MJ

Celková
cena v €
bez DPH

celková
cena v €
s DPH

1

Prenájom nádob,
zber, prepravaa
zhodnotenie, prípadne
zneškodnenie biologicky
rozloŽiteľného
kuchynského odpadu
vrátane
hygienizácie (umývanla)
zberouých nádob,
vrátane vedenia
evidencie prevzaých
odpadov a vypracovania
podkladov k ročnému
hláseniu o vzniku a
nakladaní s odpadmi

1 nádoba
sobjemom
240litrov

12432
nádob

(74výlvozov
za

stanovené
obdoble x
168 nádob)

221289,60

1 nádoba
sobjemom
l0litrov
(rodinné
domy)

144300
nádob

(T4vyvozov
zastanovené

obdobie x
1950nádob

339 105,00

SPOLU



Príloha é.2 - Zoznam vybraných stojísk s počtom kontajnerov

SÍo1Tská Šatä Stojiská Veča

A
l

\

P.č. SŕanovíšÍe
Počet zberných

nádob na BRKO -
240 I

1
Hlavná l' vnútroblok (od
Vlčanskejza Čsoa; 1

2 Hlavná ll' vnútroblok 1

3 Hlavná lll. vnútroblok za VUB 1

4

Kukučínová l

I(bytovka oproti Poplar, krátka
ulĺčka medzi Budovatel'skou
a Kukučínovou)

5 Kukučínová ll.(pri kotolni)
vel'ké pletivové I

6
Kukučínová lll.(murované za
komunálom) 2

7 Kukučínová lV. (pred ĽŠU) 1

8
Kukučĺnová V. (za bývalým
Andrea shopom) I

9 Kukučínová Vl. (pri lekárnĺ) 1

10 KríŽna (pri bráne Poplaru) 1

11 Budovatel'ská l. (pri Fajke) I

12 Budovatel'ská ll. (pod vŕbou) 1

'ĺ3 Budovatel'ská lll. (Esko) 1

14
Budovatel'ská lV

1

(cukráreň Ako doma)

'15 Budovatel'ská V. (optika) 1

16
Budovatel'ská Vl.
škôlkou vo vnútrobloku)

(pred
1

17
Vlčanská l. pri kocke Vpravo
v smere od Olympie vedl'a
reklamného kužela

1

18
Vlčanská ll. (č.2) vl'avo
v smere od Olympie 1

P.č. Stoiisko

Počet
zberných

nádob
na BRKO

240 I

1 Fr. Král'a 4 2

2 Fr. Král'a 6 2

3 Hollého 36 2

4 LÚčna 1 2

5 Cintorínska 5 2

6 Cintorínska 15 2

7
Narcisova
8(Nitrianska) 3

I Narcisova 7 2

I Narcisova 2'ĺ 2

'ĺ0 Hollého 18 2

11 Slnečná 2 3

12 Hollého 6 2

13 Gen. Svobodu 2

14 Slnečná 1 2

'ĺ5 Narcisova 18 2

16 Nivy 3 3

17 Rímska 3 2

't8
Hollého nová
bytovka oproti
škôlke

2

SPOLU 39

l5



19
Vlčanská lIl' (č.4) Vl'avo
v smere od Olympie 1

20 Vlčanská lV' (č. 6) Vl'avo
v smere od Olympie I

21
Vlčanská V. vpravo v smere od
olympie- vel'ké pletivové 2

22 Letná l. vysoký činŽiak
stojisko je v slepej ulici

2

23
pred nízkymLetná ll

činŽiakom I

24
pred nízkymLetná lll.

činŽiakom 1

25 Vavra Srobára l. (na začiatku
DOS) 1

26
(na konciVavra Šrobára ll

činŽiaku Dos) I

27 Vavra Šrobára lll. (v slepej
ulici) 2

28 Vavra Šrobára lV (v slepej
ulici) 2

29 Jazerná l. (od Letnej) 2

30 Jazerná ll. (v slepej ulici) 2

3'ĺ
Jesenského l
oproti Biely
stoiisko

nové bytovky-
agát malé 1

32
Jesenského !l. pri parkovisku
na Kúpel'nej ulici 2

33 JánaPa\árika I. od orechovej I

34 Jána Palárika ll 2

35 Jána Palárika lll 2

36 DruŽstevná - bytovka 2

37 orechová l. ohradené bytovky 2

38
orechová ll. neohradené
bvtovkv 2

39 Dolná 2

40 B. Nemcovej pletivové 1

41 P.J. Šafárĺka t. (od Dolnej)

42 P'J. Šafárika ll'
3

43 P.J' Šafárika lll. 3

44 M'R. Štefánika angličák 1

45 M.R.Štefanira Il. 2

46 Mostová !. (pri moste) 2



47 Mostová !l. klietkové 2

48 Petra Pázmaňa l. (lmeco) 1

49 (5,7) l!.Petra Pázmaňa
(vysoké na kopci) 2

50 Petra Pázmaňa lV
angličáku

oproti
1

5't Petra Pázmáňa priZsVS 1

52 Kráľovská l. Pletivové 2

53 Kráľovská City Park L

54 Král'ovská Il. nové činŽiaky 1

55 nové činŽiakyKrál'ovská lll'
vzadu 1

56 Novomeského 2 2

57 Novomeského 6 2

58 Novomeského neohradené 2

59 Novomeského veľké stojisko 3

60 SNP vysoké pri cintoríne 1

61 1. mája 2

62 Hurbanova 18- 3 kontajnery 1

63 8. mája 19 v slepej ulici (pri
vysokom činŽiaku) 1

64 8. mája |!. pri multĺfunkčnom
ihrisku 1

65 8. mája lll. len 2 kontajnery 0

66 8. mája lV. murované 2

67 SNP I 2

68 SNP II 2
69 SNP 5 2
70 Nešporova 5 2

71
Partizánska pletivové oproti
krízovému centru 2

72 okruŽná l. veľké na parkovisku
oprotiškôlke 2

73 okruŽná ll.(pri Pargáčovi) I

74 okruŽná lll. _za kulturákom 2



75 Vajanského
väčšie

l' murované
2

76 ll' murovanéVajanského
menšie 1

77 Čď' Armády pletivové 2

78 Bottova l. x Čsl' armády -
veľké pletivové 3

79 Bottova ll. pri garáŽach 1

80 Nešporova 28 2

81 Nešporova 18 2

82 Nešporova 10 2

83 Nešporová prigaráŽach 1

84 kpt. Jaroša býovky 4

SPOLU ĺ29



Príloha č. 3 - vzor nátepky

BIOLOGICKY
RozL oŽlĺE ĽNÝ KUc HYNS KÝ

ODPAD
(BRKO)

NEVHADZUJTEI
x iný ako kuchynský biologicky rozloŽitel,ný odpad
x jedlé ľastlinné oleje
X tekuté zvyšky BRKO (polievky, ndpoje,...)

Podl'a $ l l5 ods. l 
' 
písm. b), c)' d) a n) zákona č. 7gl2}l5 Z. z. sa uloženie iného druhu

odpadu do zbernej nádoby určenej na BRKo posudzuje ako pľiestupok, zaktoý môže
správny orgán uloŽiť pokutuaŽ do rnýšky l500,- €.

Vhadzujte výhradne

zvyšky varenej stravy,
zvyšky syrov'
staný chlieb a pečivo,
kosti,
potraviny po dátume spotreby,

odrezky z čistenia zeleninya
ovocia,
mäsových spracovaných
produktov,
zbytky kávy a čaju
škrupiny orechov,
škruplny z rozbitých vajec,

BRKO vhadzujte do nádoby vol'ne ložený, t.j. bez

odpad z kuchyne

obalov

t9



Príloha č. 4 - Harmonogram zberu

Zoznam ulíc mesta Šaľa a Šaľa - Veča Dátum zberu orientačný čas
zberu

Bernolákova, Cintorínska, Dlhoveská , Dózsova , Fr.
Kráľa, Gen. L. Svobodu, Germánska, Gorkého, Hliník,
Hollého, Hospodárska, Jilemnického, Komenského,
Lužná, Lúčna, Narcisová, Nitrianska, Nivy, Nová, Priečna,
Rĺmska, Slnečná, Trnovecká, Úzka,

Stojiská polopodzemných kontajnerov Šaľa_Veča č. 1 -18

lpriloha č.2l

kaŽdý

PONDELOK

v roku

7:00-15:30 hod

Dolná, orechová, Brezová, RuŽová, Kalinčiakova,
Železničná, Gagarinova, Markovičová, Záhradnícka,
Jaseňová, Hrabová, Dubová, Topoľová, Jelšová,
Liesková, javorová, Lipová, orechová, Gaštanová,
Drieňová, Broskyňová, DruŽstevná, Markovičová,
Vinohradnícka, M.R. Štefánika, Pionierska, Školská,
Hviezdoslavova, NábreŽná, Mostová, Jazerná,
Jesenského, Lesná, PaŽitná, Jarmočná, Tulipánová,
Krátka,

Stojiská kontajnerov sídliská Šaľa č. 1 _ 16

lpríloha é,' 2l

kaŽdý

UTOROK

v roku 7:00-í5:30 hod.

Murgašová, Malá, Sadová, SNP, NádraŽná, Smetanová,
Bilická, Švermova , Agátová, Sládkovičova, Kpt. Jaroša,
Jánošíková, Sama Chatúpku, Kráľovská, Štúrova, Hlboká,
Kvetná, Horná, Jána Kollára, Robotnícka, Váhová,
Dostlhová, Parkúrová, VoltíŽna, Likavka'

Stojiská kontajnerov sídliská Šaľa č. 'l7 _ 40

lpriloha é'2l

kaŽdá

STREDA

v roku

7:00-15:30 hod

Stojiská kontajnerov sĺdliská Šaľa č. 41 _ 84

lpriloha č.2l

kaŽdý

Šwnľox

v roku

7:00.15:30 hod.



Príloha č. 5 k Zmluve č. .........l2o21

Zoznam su bdodávateľov a/

a) pozn': v prÍpade, ak poskýovateľ nebude poskýovať predmet zmluvy prostredníctvom
subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie poskýovateľa, že
predmet zmluvy bude pre objednávateľa poskytovať bez subdodávateľov

v LuŽiankach dňa 20.9.2021 Haberman
riaditeľ spoločnosti,

nazik|ade plnej moci zo dňa7.ll.20l9

p' č. Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, lČo

Udaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa (meno a
priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia)

Predmet prác
aIebo sluŽieb

Podiel na
celkovom
objeme diela
(o/o)

2t



predmet zákazkylzmluvy poskytnutie sluŽby ,,ZbeÍu, odvoz a zhodnotenie biologicky
rozloŽiteľného kuchynského odpadu odpadu a prenájom zberných nádob".
bude uskutočňovať pre objednávateľa Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č'7,927 01 Šaľa
v zastúpení primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým, lČo: 00306185, DlČ 2O21O24o49

Názov:
Sídlo:
lČo:
lČ opH:
Zapísaný:

v LuŽiankach, dňa 20.9.2021

Vyhlásenie zhotovitel'a 5)

ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Korytovská 20,951 41 LuŽianky
31434347
sK2020405893
v oR oS Nitra, oddiel: Sro, vloŽka číslo: 3307/N

ýmto vyhlasuje, Že

bez subdodávateľov.

Prĺloha č. 5 k Zmluve é. .......'.12021

@

Haberman
ľiaditeľ spoločnosti,

nazitklade plnej moci zo dňa7.ll.20l9
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