Zinluva o preprave a o poskytovaní súvisiacich
služieb Č. 01/04/2019
(d‘alej len „zmluva“)
1. Zmluvné strany:
Dopravca:

H.L.Stav spol. s r.o.
Kvetná 13
90055 LOZORNO
IČO: 35 765 283
DIČ: 2020207244
IČ DPH: SK2020207244
Zastúpená: Miroslav Hurbanič konateľ
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: sro, vložka č. 1 8944ĺB
—

Objednávateľ:

Obec Lozorno
Obecný úrad Lozorno
Hlavná I
900 55 Lozorno
iČo: 3049 05
Zastúpená: Mgr. Ľuboš Tvrdoň

—

starosta obce Lozorno

2. Predmet zmhivy:
2.1. Predmetom tejto zmluvy je určenie vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán
pri výkone prepravy zásielky z miesta odoslania do miesta určenia špecifikovaných
v tejto zmluve, poskytnutie súvisiacej služby manipulácie (naloženie, vyloženie)
kontajnerov objednávateľa a poskytnutie a zapožičanie kontajnerov dopravcu
objednávateľovi pre uloženie zásielky pred jej prepravou vrátane manipulácie s nimi.
2.2. Predmetom prepravy zásiejkou v zmysle tejto zmluvy budú odpady kategórie „0“
ostatně (ďalej len „odpady“), určené objednávateľom, priebežne podľa potreby,
vlastného uváženia a pokynov objednávateřa.
—

—

2.3. Odpady budú uložené v kontajneroch objednávatel‘a (4 ks) alebo v kontajneroch
dopravcu (min. 5 ks), bližšiu špecifikáciu určí konkrétna objednávka prepravy.
2.4. Preprava sa bude uskutočňovat‘ na základe objednávky prepravy, ktorú je oprávnený
vykonat‘ v telefonickej alebo e-mailovej forme pracovník úradu objednávateľa.
Dopravea bezodkladne potvrdí prijatie objednávky prepravy.
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dopravcovi za prepravu odpadov prepravné
a odplatu za poskytnutie súvisiacich služieb (za zapožičanie kontajnerov, resp. za
zmluvne dohodnuté služby) vo výške dohodnutej v čl. 4 tejto zmluvy.
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3.

Miesto a doba pinenia:
3.1. Dopravca je povinný prevziat‘ odpady určené na prepravu v mieste odoslania, ktorým
je areál Zberného dvora odpadov Lozorno, Jelšová ulica, prípadne mé miesto
v katastrálnom území Lozorno, podľa určenia objednávateľa, miesto odoslania bude
špecifikované v obj ednávke prepravy.
3.2. Preprava odpadu sa bude vykonávat‘ na miesto určenia, ktorým je skládka osobitného
určenia FCC Slovensko, s.r.o. v Zohore a ALAS Slovakia, s.r.o. vo Vysokej pri
Morave. Miesto určenia bude špecifikované v objednávke prepravy.
3.3. Dopravca sa zaväzuje prevziať od objednávateřa odpady určené na prepravu Po
obdržaní objednávky prepravy v nasledovných lehotách:
v prípade objednávky prepravy uskutočnenej do 9:00 bežného pracovného dňa
je dopravca poviimý vykonať pristavenie vozidla a kontajnerov (pokial‘ tak
vyplýva z objednávky prepravy) a nakládku najneskór v nasledujúci pracovný
deň
v prípade objednávky prepravy uskutočnenej Po 9:00 bežného pracovného dňa
alebo v deň pracovného pokojaje dopravea povinný vykonat‘ pristavenie vozidla
a kontaj nerov (pokiaľ tak vyplýva z objednávky prepravy) a nakládku naj neskór
v druhý nasledujúci pracovný deň v poradí.
-

-

3.4. Pokiaľ nebude v rámci objednávky prepravy dohodnuté inak, je dopravea povim~ý
vykonať pristavenie vozidla a kontajnerov (pokiaľ tak vyplýva z objednávky
prepravy) a nakládku odpadov v pracovnej dobe pracovníkov Zberného dvora
Lozorno.
3.5. Kontakty pre prijimanie objednávok prepravy sú nasledovné:
Telefón konateľ: 0905 29 04 25
Telefón vodič: 0907 31 99 22
E-mail: infocä~hl.sk
-

4.

Odplata a platobné podmienky:
4.1. Dopravca má za prepravu a ostatné v zmysle tejto zmluvy poskytnuté služby
objednávateľovi nárok na odplatu.
4.2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej výške odplaty:
Cena za dopravu a manipuláciu obecného kontajnera z intravilánu obce Lozorno za
kontajner
na skládku osobitného určenia FCC Slovensko, s. r. o. v Zohore je
45,- EUR ĺkontajner
-

Cena za dopravu a manipuláciu obecného kontajnera z intravilánu obce Lozorno za
kontajner na skládku osobitného určenia ALAS Slovakia, s.r. o. vo Vysokej pri
Moraveje 50,-EUR /kontajner
-

Cena za dopravu mimo intravilánu obce Lozorno za odjazdený kilometer mimo
intravilánu obce je 1,45 EUR/km
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Cena za dopravu a manipuláciu uchádzačom poskytnutého kontajnera z intravilánu
obce Lozorno za kontajner na skládku osobitného určen/a FCC Slovensko, s.ro.
v Zohoreje 45,- EUR!kontajner
-

Cena za dopravu a man/pu/dc/u uchádzačom poskytnutého kontajnera z intravilánu
obce Lozorno za kontajner na skládku osobitného určen/a ALAS Slovakia, s. no. vo
Vysokejpri Morave je 50,- EURlkontajner
-

Cena za poskytnut/e otvoreného kontajnera objem 5 m3je 1,67EURĺdeň
-

Cena za poskytnut/e otvoreného kontajnera objem 7 m3 je 1,75 EURJdeň
-

K uvedeným cenám bude účtovaná DPH vo výške zodpovedajúcej platným
predpisom.
Cena za l/kv/dde/u odpadu bude účtovaná objednávatel‘ovipriamo skládkou odpadov
FCC Zohor a ALAS Vysoká pri Morave.
4.3. Odplatu za uskutočnenú prepravu a ostatně v zmysle tejto zmluvy poskytnuté služby
bude dopravca fakturovať objednávateľovi vždy súhrnne za predchádzajúci
kalendárny mesiac. Dopravca vystaví faktúru vždy do 10. cIM nasledujúceho
kalendámeho mesiaca. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené
príslušnými právnymi predpismi ajej prflohou musia byt‘ vážne listy odpadu za daný
kalendárny mesiac, súpis dopravných výkonov a pracovníkom objednávateľa
potvrdený doklad o nakládke odpadov so špecifikáciou, či sa jednalo o kontajner
objednávateľa, kontajner dopravcu, resp. ině osobitosti prepravy a poskytnuté služby
/ výkony v zmysle štruktúry cien uvedených v bode 4.2 tejto zmluvy.
4.4. Splatnosť faktúryje 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
4.5. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry vzniká dopravcovi nárok na
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.
4.6. Dopravea nie je oprávnený započítat‘ svoje pohľadávky voči objednávatel‘ovi a bez
predchádzajúceho písomného súhlasu k nim ani zriadif záložné právo,
zabezpečovací prevod práva alebo ich postúpiť na tretiu osobu.

5.

Spósob výkonu prepravy:
5.1. Dopravca je povinný vykonať prepravu vozidlami konštrukčne a technicky
prispósobenými k preprave odpadu podľa tejto zmluvy, ktoré sú vybavené posádkou
v súlade s platnými právnymi predpismi.
5.2. Prevzatie odpadov uskutoční v mieste odoslania osoba určená dopravcom, pričom
medzi osobou odovzdávajúcou odpad za objednávatel‘a a osobou určenou
dopravcom bude podpísaný doklad o nakládke obsahujúci údaje podl‘a bodu 4.3 tejto
zmluvy. Na neskór uplatnené námietky týkajúce sa množstva odpadov a pod. sa
neprihliada.
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5.3. Za vykonanie prepravy do miesta určenia v čase prevádzky skládok a pod.
zodpovedá výlučne dopravca, akékoľvek z toho plynúce negatívne důsledky
(náhradná jazda a pod.) nic je dopravca oprávnený účtovať na ťarchu obj ednávateľa.
5.4. V prípade, že predmet prepravy nebude v mieste určenia prevzatý z mých důvodov
ako je uvedeně v bode 5.3 vyššie, je dopravca povimiý o tejto skutočnosti
bezodkladne informovať objednávateľa a vyčkat‘ na jeho pokyny.
5.5. Pokiaľ nebude osobitne dohodnuté inak, je dopravca povinný vrátif kontajnery
objednávateľa bezodkladne Po vykládke na mieste určenia na objednávateľom
určeně miesto podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
5.6. Dopravca je povinný vykonať prepravu podľa tejto zmluvy sám a na vlastnú
zodpovednosf. Dopravca je oprávnený poveriť tretiu osobu vykonaním prepravy
podľa tejto zmluvy výlučne po prcdchádzajúcom písomnom súhlase objcdnávateľa,
aj v tomto prípade však zodpovedá voči obj ednávateľovi za vykonanie prepravy tak,
ako keby prepravu vykonal sám.
5.7. Dopravca je povinný vykonat‘ prepravu a poskytnúť súvisiace služby podľa tejto
zmluvy s odbornou starostlivosťou a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto
zmluvy, resp. podmienkami uvedenými v objednávke prepravy.
5.8. Pohyb vozidiel dopravcu a posádky dopravcu v mieste odoslania sa musí riadif
prevádzkovými pokyumi pracovníkov objednávateľa.
5.9. Dopravca je povinný obzvlášť důsledne dbať na zabezpečenie prepravovaného
odpadu tak, aby sa tento počas realizácie prepravy nestrácal, nevypadával alebo inak
neuvol‘ňoval do okolia.

6.

Záverečné ustanovenia:
6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 24 mesiacov.
6.2. Objednávateľje oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem zákonných důvodov aj v
pripade, ak:
dopravca opakovanie (viac ako jedenkrát) poruší nicktorú zo svojich povinností
podľa tejto zmluvy,
na dopravcu bol podaný návrh na vyhlásenic konkurzu, bob začaté konkurzně
konanie, bol vyhlásený konkurz resp. ak bude vyhlásenie konkurzu zamietnuté z
důvodu nedostatku majetku dlžníka, alebo ak bol podaný návrh na povolenie
reštrukturalizácie, resp. bola povolená reštrukturalizácia,
dopravca prestane splňat‘ požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi na výkon činnosti podľa tejto zmluvy,
dopravca spůsobí pri výkone svojej činnosti škodu objednávateľovi alebo škodu
na životnom prostrcdí.
-

-

-

.-

6.3. Dopravca udeľuje podpisom tejto zmluvy objednávateľovi súhlas na spracovanie
jeho osobných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy v rozsahu potrebnom pre
plnenie povinností a uplatňovanie práv z tejto zmluvy, a to na dobu trvania tejto
zmluvy, pričom pokiaľ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas dopravcu
nezaniká skór ako budú vysporiadané všetky vzťahy, práva a povinnosti z tejto
4

zmluvy vyplývajúce. Dopravca je oprávnený súhlas so spracovaním osobných
údajov kedykol‘vek písomne odvolat‘.
6.4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve möžu byť len v písomnej forme a so
súhlasom obidvoch zmluvných strán.
6.5. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonnfka.
6.6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory z tejto zmluvy prednostne
dohodou. Pokiaľ zmluvně strany nedospejú k dohode, je ktorákoľvek zo zmluvných
strán oprávnená predložit‘ spor na rozhodnutie súdu vecne, miestne a kauzálne
príslušnému podľa Civilněho sporového poriadku.
6.7. Táto zmluva nadobúda platnosf dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným
predpisom.
6.8. Táto zmluva je uzatvorená na Základe vykonaného verejného obstarávania ako
zákazka s nízkou hodnotou podľa * 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov, bez elektronickej aukcie,
podľa cenovej ponuky predloženej dopravcorn prostredníctvom portálu TENDERnet
a vyhodnotením cenovej ponuky dopravcu ako najvýhodnejšej ponuky.
6.9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosf
originálu. Každá zo zmluvných strán dostane po dye vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dókladne prečítali, jeho obsahu
porozum eli, že tento vyjadruje Wh slob odnú a vážnu vól‘u prostú akýchkoľvek oniylov, že túto
zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za zvlášt‘ nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpisnn
osób oprávnených v mene zmluvných strán konaľ

V Lozorne dňa 04.04.2019

Obec Lozorno

V Lozorne dňa 04.04.2019

-‚

H L Stav spol s r o

(obj ednavateľ)

(dopravca)

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

Miroslav Hurbanič

starosta obce Lozorno

konateľ
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