Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov uzatvorená medzi

Objednávateľ:
Názov:
Autotyp spol. s r.o.
Zapísaný:
OR SR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 32928/P
Sídlo:
Podtatranská 4931/23, 058 01 Poprad
V zastúpení:
Mgr. PhDr. Eduard Markovič
IČO:
36 206 423
DIČ:
2020034709
IČ DPH:
SK2020034709
Bankové spojenie:
SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s.
IBAN:
SK61 0900 0000 0005 2162 5620
(ďalej len „objednávateľ“)
a

Poskytovateľ:
Názov:
Technické služby mesta Svit
Sídlo:
Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
V zastúpení:
Ing. Marek Korčok – poverený riadením
IČO:
00186864
2021212545
DIČ:
IČ DPH:
SK2021212545
Bankové spojenie:
VUB a.s.
IBAN:
SK95 0200 0000 0013 8655 7753
(ďalej len „dodávateľ“)

uzatvárajú túto rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb pre zber, odvoz a zhodnotenie
odpadov.

I.
Predmet plnenia
1. Predmetom plnenia je zabezpečenie zberu, odvozu a zhodnotenie týchto komodít:
a) komunálny odpad,
b) papier,
c) plasty,
d) sklo,
e) biologicky rozložiteľný odpad,
f) použité tuky a oleje,
g) žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť.

II.
Počet zberných nádob a harmonogram odvozu
1. Počty zberných nádob, presné adresy zberných miest ako aj harmonogram odvozu budú
upravené konkrétnymi čiastkovými objednávkami vystavenými objednávateľom na základe
tejto rámcovej zmluvy.

III.
Doba platnosti zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa účinnosti jej účinnosti.

IV.
Miesto uskladnenia
1. Komunálny odpad bude poskytovateľ vyvážať na skládku odpadov Tatranská odpadová
spoločnosť s. r. o. Žakovce, separovaný odpad na zberný dvor Technických služieb mesta
Svit a biologicky rozložiteľný odpad do kompostárne Technických služieb mesta Svit, kde
bude ďalej spracovaný.

V.
Cena a platobné podmienky
1. Poskytovateľ bude objednávateľovi fakturovať cenu za menované komodity za 1 zbernú
nádobu a 1 vývoz nasledovne:
a. vývoz 1100 l nádoby................................. 19,50 €
b. alikvotné náklady za 1 km......................... 1,46 €
c. výkon vozidla na 15 min............................ 3,75 €
Uvedené ceny sú bez DPH. Jeden zber komunálneho odpadu a separovaného zberu je 65
km.
2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi fakturovať platby mesačne podľa potvrdeného počtu
odvozov objednávateľom. Faktúra je splatná v lehote 14 dní odo dňa doručenia. V prípade,
že faktúra nebude uhradená v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže objednávateľovi účtovať
penále z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň
omeškania.

VI.
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ je povinný vykonávať dohodnuté práce riadne, včas, kvalitne a podľa
dohodnutého harmonogramu odvozu z požadovaných zberných miest v zmysle tejto zmluvy.
Počas realizácie prác je poskytovateľ povinný manipulovať so zbernými nádobami tak, aby
nedošlo k ich poškodeniu.

2. Poskytovateľ je povinný vykonať všetky opatrenia za účelom zlepšenia poskytovaných
služieb z tejto zmluvy, ktoré si dohodne so zástupcom objednávateľa.

VII.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby príchod a odchod zberného vozidla k zbernému
miestu a zo zberného miesta bol plynulý, nerušený a nevyskytovali sa žiadne prekážky.
V prípade, že dôjde k znemožneniu výkonu odvozu komunálneho odpadu vinou
objednávateľa a došlo k náhradnému riešeniu, ktoré si vyžiada zvýšené náklady,
poskytovateľ má právo účtovať tieto zvýšené náklady objednávateľovi.
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa v zberných nádobách nachádzal len odpad, na
ktorý je kontajner určený. V prípade, že budú zistené v zberných nádobách iné odpady,
zberná nádoba nebude vyvezená.

VIII.
Ostatné dojednania
1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho 1x pre zhotoviteľa a 1x pre
objednávateľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sporné prípady budú riešené dohodou. Pokiaľ jedna zo
zmluvných strán nepristúpi na dohodu, podá návrh na riešenie sporu príslušnému orgánu.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné urobiť len písomnými dodatkami, odsúhlasenými
a podpísanými oboma zmluvnými stranami
4. Túto zmluvu možno ukončiť dohodou alebo výpoveďou pri podstatnom porušení zmluvy,
pričom výpovedná lehota pre obe zmluvné strany je jeden mesiac a začne plynúť prvým
dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane. Výpoveď, ako aj odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musí byť
preukázateľne doručené druhej strane.
5. V prípade, že objednávateľ neuhradí fakturovanú čiastku za poskytované služby za dve
fakturačné obdobia, poskytovateľ pozastaví zber a odvoz odpadu. Poskytovateľ je v týchto
prípadoch povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

IX. Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si zmluvu prečítali,
jej obsahu porozumeli, že túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, bez nátlaku, nie v tiesni a ani za
inak nevýhodných podmienok a že znenie tejto zmluvy vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a
vážnu vôľu na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Vo Svite, dňa 28. 05. 2019

v. r.
........................................................
objednávateľ

v. r.
.....................................................
poskytovateľ

