RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Obec Malá nad Hronom
________________________________________________________
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 2/2020

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl. I.
ÚČASTNÍCI DOHODY
1.

Objednávateľ: Obec Malá nad Hronom
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Zastúpená: Ing. Rita Pásztorová
Adresa sídla: Obecný úrad Malá nad Hronom č. 2, 943 65 Kamenica nad Hronom
IČO: 00309079
Krajina: Slovenská republika
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0038 0196 3003
Telefonický kontakt: +421 918 / 349 837
Email: obecmalanadhronom@gmail.com
Internetová adresa: http://www.malanadhronom.sk

2.

Poskytovateľ:
Adresa sídla:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón/ fax:
E-mail:

Obec Bajtava
Bajtava č. 86, 943 65
Jozef Benkó, starosta obce
00308757
2020415320
Prima banka Slovensko, a.s.
3859900005/5600 – zber, odvoz a uloženie odpadu
3859905009/5600 – zákonný poplatok
SK45 5600 0000 0038 5990 0005 – zber, odvoz a uloženie odpadu
SK58 5600 0000 0068 5990 5009 – zákonný poplatok
+421 915 662 400
starosta@bajtava.sk

Čl. II
PREDMET DOHODY
1.

2.

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) použil postup
verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou - podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“). Podkladom pre uzatvorenie tejto dohody je cenová ponuka úspešného
uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní a výzva na predkladanie ponúk pre zákazku podľa § 117
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Predmetom tejto dohody je zber, odvoz a uloženie odpadov skládkovaním – uloženie povolených druhov
odpadov na skládku TKO.
ČL. III
NAKLADANIE S ODPADOM
„Zber, odvoz a uloženie TKO na skládku pre obec Malá nad Hronom“
2

Obec Malá nad Hronom
________________________________________________________
1.

Zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku zmesového komunálneho odpadu vykoná poskytovateľ
pravidelne počas trvania tejto dohody v zmysle harmonogramu vlastnými zberovými vozidlami. Zberové
vozidlá zabezpečí poskytovateľ tak, aby tieto boli k dispozícii počas celého trvania tejto dohody.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje odviezť pozbieraný odpad a uložiť ho na skládku odpadov.

3.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať odváženie vyzbieraného odpadu na skládke a vystaviť vážny lístok,
ako podklad k fakturácii za uloženie tony odpadu na skládku a poplatku za uložené tony odpadu.
Poskytovateľ umožní kedykoľvek vykonať kontrolné váženie na váhe určenej objednávateľom.

4.

Účastníci tejto dohody sa dohodli, že v prípade neočakávaného preplnenia zberných nádob medzi
bežnými vyprázdňovaniami, poskytovateľ zabezpečí ich vyprázdnenie do 48 hodín od oznámenia
o preplnení objednávateľom.

5.

Objednávateľ je povinný v čase zberu odpadu zabezpečiť prístup k zberným nádobám pre zberové
vozidlo a pracovníkov poskytovateľa. V zimnom období je objednávateľ povinný zabezpečiť bezbariérovú
upravenú zberovú trasu /spílené konáre, kríky, posyp a odhrnutie snehu, ľadu, atď./. Objednávateľ zaistí
v dohodnutý deň zberu odpadu priblíženie zberných nádob do jazdnej dráhy zberového vozidla,
v zimnom období je objednávateľ povinný nádoby prisunúť na vhodné bezpečné miesto.

6.

V zimnom období, v prípade, že v zbernej nádobe sa nachádza horúci popol, alebo je odpad zamrznutý,
poskytovateľ nezodpovedá za plné vyprázdnenie takejto nádoby, a uvedenú skutočnosť písomne (resp.
elektronicky) oznámi objednávateľovi.
ČL. IV
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV DOHODY

1.

Objednávateľ môže ukončiť túto dohodu okamžite, v prípade ak poskytovateľ poruší ustanovenia tejto
dohody podstatným spôsobom a pri opakovanom nedodržaní podmienok:
 pri opakovanom omeškaní s vykonávaním služieb predmetu dohody,
 po bezdôvodnom nevykonaní služieb poskytovateľom po jeho vyzvaní.

2.

Poskytovateľ môže ukončiť túto dohodu okamžite v prípade vykonania služby treťou stranou bez súhlasu
poskytovateľa.

3.

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje plniť všetky svoje povinnosti ukladané zákonom o odpadoch, Vyhláškou,
Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré sa týkajú
odpadov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4.

Dohodu je možné ukončiť zo strany účastníkov tejto dohody písomne dohodou alebo výpoveďou bez
udania dôvodu. Výpovedná doba je 1 - mesačná a začína plynúť prvým dňom príslušného kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení dohody alebo výpovede druhého účastníka dohody.
Čl. V.
MIESTO A LEHOTY VÝKONU PLNENIA

1.

Zber a odvoz odpadu zo zberových nádob na odpad s objemom 120 l sa bude vykonávať každý druhý
týždeň v priebehu kalendárneho mesiaca na základe zberného harmonogramu. Návrh zberného
harmonogramu vypracuje poskytovateľ a doručí na schválenie obci, pričom obec sa zaväzuje oznámiť
„Zber, odvoz a uloženie TKO na skládku pre obec Malá nad Hronom“
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svoje prípadné pripomienky v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu. Zberný
harmonogram sa stáva platným a účinným až po jeho schválení obcou. Akékoľvek zmeny termínu
odvozu/zberného harmonogramu budú vopred písomne dohodnuté a odsúhlasené oboma účastníkmi
rámcovej dohody.
2.

Zber a odvoz odpadu sa požaduje vykonávať v lokalite objednávateľa, t.j. katastrálne územie Obce Malá
nad Hronom.
Čl. VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

Úhradu ceny služieb uskutoční objednávateľ na základe riadne vystavených faktúr na základe tejto dohody
o poskytovaní služieb, ktoré musia byť odsúhlasené a podpísané štatutárnym zástupcom objednávateľa
alebo ním poverenou osobou. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.

2.

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra
nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru
poskytovateľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti
faktúry po jej opätovnom vystavení objednávateľovi.

3.

Cena bude uvedená nasledovne:




Cena služby....................................................
DPH ( poskytovateľ je platcom DPH ) ........
Cena služby....................................................

13392,00 EUR bez DPH,
2678,40 EUR,
16070,40 EUR s DPH.

4.

Cena dohody, stanovená na základe výsledku verejného obstarávania medzi účastníkmi dohody v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je špecifikovaná v zmysle prílohy č. 1 – nacenený štruktúrovaný
rozpočet ceny dohody, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

5.

Cenu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania je možné meniť písomnou dohodou účastníkov dohody
v prípade zmeny colných a daňových predpisov alebo DPH.

7.

Takto zmenená cena sa upravuje prvým dňom budúceho mesiaca nasledujúceho po podpísaní dodatku
k dohode. Každá zmena musí byť riadne písomne odôvodnená.
Čl. VII.
DOBA A LEHOTA TRVANIA DOHODY

1.

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 01.10.2020 do 30.09.2022 od nadobudnutia účinnosti tejto
dohody alebo do vyčerpania finančného limitu stanoveného v cenovej ponuke uchádzača, podľa prílohy
č. 1 tejto dohody.

2.

Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu oboch účastníkov tejto dohody a účinnosť dňom po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa obec Malá nad Hronom.
ČL. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.

„Zber, odvoz a uloženie TKO na skládku pre obec Malá nad Hronom“
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2.

Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia
účastníkov.

3.

Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených obom
účastníkmi dohody.

4.

Táto dohoda je vypracovaná v štyri rovnopisoch, z ktorých obaja účastníci obdržia dva rovnopisy.

5.

Predmetná dohoda nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia objednávateľom na jeho webovom
sídle, na domovskej adrese obce: http://www.malanadhronom.sk/

V Bajtave dňa ................ 2020
Za Objednávateľa:

V Bajtave dňa .................. 2020
Za Poskytovateľa:

..............................................................
Ing. Rita Pásztorová
starostka obce Malá nad Hronom

...............................................................
Jozef Benkó
starosta obce Bajtava

Príloha č. 1: Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny objednávateľa (identický s rozpočtom v predloženej ponuke)

„Zber, odvoz a uloženie TKO na skládku pre obec Malá nad Hronom“
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