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ZmluvaČ.21203AVK009
o poskytovaní služíeb v oblasti nakiadania s odpadmi v obci Poproč,

Časť 1 - Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu
uzavretej v súlade s ust § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

^ŕ

Cl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov: Obec Poproč,
Adresa sídla: Školská 2, 044 24 Poproč
Vzastúpení: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce
IČO: 00324639
Dlč: 202074618
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s., č. účtu: 0404770001/560

a

Poskytovateľ:
Obchodný názov: AVE Košice, s.r.o
Adresa sídla: Podnikaterská 2, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Oleg Polakovič - konateľ, tng. Lenka Bufiščáková - konatef
Zástupca na rokovanie /

vo veciach: F

a) zmluvných: Bc. Renáta Rabatinová
b) technických: Bc. Róbert Gyôrgy

IČO: 36789127
DIČ: 2022389974
IČDPH: SK2022389974
Bankové spojenie: Oberbank, č.ú.:230 1077414/8370
Zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,vložka č. 276/77

w

Cl. II.Východískové podklady a údaje

1. Názov predmetu zákazky: "Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov v obcí Poproč - Časť 1 -
Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu".

2. Postup verejného obstarávania zákazky: Podprahová zákazka.

3. Výzva na predkladanie ponúk uverejnené vo Vestníku VO č. 45/2011 zo dňa 06.03.2012 pod zn.
02553-WYS.

4. Časť B1 a B2 súťažných podkladov verejného obstarávatera z marca 2012.
5. Ponuka uchádzača zo dňa 23.3.2012

6. Právny predpis podFa ktorého sa zmluva uzavrie: Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník a

Zákon č. 223/2001 Z. z. - Zákon o odpadoch v znení neskorších predpisov

.V

čl. III. Predmetzmluvy

1. Predmetom zmluvy sú služby "Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadov v obci Poproč - Časť1 -
Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu", v súlade s podmienkami uvedenými

v dokumentoch citovaných v čl. 111. bode 1 tejto zmluvy zahrňujúce:
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a) zber odpadov

b) odvoz odpadov,

c) zneškodňovanie / zhodnocovanie odpadov,

d) prenájom a dezínfekcia zberných nádob.

2, Kategórie odpadov zahrnutých v čl. I. predmetu zmluvy.

200301 -Zmesový komunálny odpad; 150101 - Papier a lepenka; 150102 - Obaly z plastov;
150104 - Obaly z kovu; 150105 - Kompozitné obaly - Tetrapacky; 150107 - Obaly 20 skla;
200123 - Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhfovodíky; 200135 - Vyradené
elektrické a elektronické zariadenia iné ako v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné Časti;
200136-Vyradenéelektrickéaelektronickézariadenia inéakov 20 01 21 a 20 01 23;.

3. Organizácia zberu, odvozu a zneškodnenia/zhodnotenia odpadu podfa čl. III, bodu 2 zmluvy je
uvedená v prílohe č. 2 k zmluve.

4. Rozmiestnenie 1101 a 1100 I kontajnerov je v prílohe Č. 3 k zmluve.

5. ZhotoviteF sa zaväzuje poskytnúť služby podľa či. III. zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.

6. Objednávateľ sa zaväzuje, že za poskytovateFom riadne poskytnuíé služby v l^hoíe podľa čl. IV.
a pri dodržaní podmienok ich poskytnutia podľa čf. VIII. zaplatí dohodnutú cénu podľa článku V.
zmluvy.

w

01. IV. Lehota poskytnutia služby

1. Lehota poskytnutia služby, ktorá je predmetom zmluvy podľa Čl. III. Je na dobu 12 mesiacov od
uzavretia zmluvy.

2. Začiatok poskytnutia služby podFa čl. III. je najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

v

CI.V.Cenadiela

1. Celková zmluvná cena za predmet zmluvy podľa čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán
vsúlade so zák. č. 18, 1996 Z. z. ocenách a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená
poskytovateFom služby predloženým oceneným výkazom položíek, ktorý tvorí prílohu Ô. 1
k zmluve.

2. Celková zmluvná cena za predmet zmluvy podľa čl. III. je 28.765,64 eur.

cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH 24.261,13  

hodnotaDPHpri20%je 4.504,51  

celková zmluvná cena spolu za predmet zákazky 28.765,64  

slovom: dvadsaťosemtisícsedemstošesťdesiatpäť eur a šesťdesiatštyri centov

V cefkovej cene je zahrnutá DPH pretože poskytovatef služby j'e platcom DPH.
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3. Jednotkové ceny a celková zmfuvná cena za predmet zmluvy podfa 61. 3 sú cenami konečnými
aniejemožnéichzvýšiť.

4. Vprípade služieb naviac, ktoré sú uvedené vo výkaze položiek, bude zhotoviter účtovať
Jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v ocenenom výkaze položiek.

5. Vykonávanie všetkých naviac služieb s ich finančným ohodnotením vzmysle bodu 4 Čl. V.
zmluvyje možné až po podpísaní dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami.

6. Dodatok k zmluve nebude môcť byť uzatvorený vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) meni! podstatným spôsobom pôvodný predmet zmiuvy,

b) dopíňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe
zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by
umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,

c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech zhotoviteľa spôsobom, s ktorým
pôvodnázmluvanepočítala.

w

Cl. VI. Miesto poskytnutía služby

1. Zber a odvoz odpadu - obec Poproč
/

2. Miesto zneškodnenia odpadu - skládka Jasov r

1f

čl. VII.FakturácÍa a platobné podmienky

1. Objednávalef neposkytne poskytovateľovi sluzby preddavok ani zálohu na poskytnutie služby.

2. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe faktúry.

3. Fakturácia mesačne. Faktúru - daňový doklad za predchádzajúci mesiac je možné vystaviť,

najneskôr do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca, na základe riadneho poskytnutia služieb,

ktoré sú predmetom zákazky a Ích prevzatí Obcou Poproč.

4. Lehota splatnosti faktúrje 30 dní.

5. Poskytovatef musí svoje služby vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byt' zostavená

prehfadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade

s oceneným popisom potožiek podFa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev. Zmeny

a doplnky zmluvyje potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6. Výkaz množstva poskytnutých služieb musí byt' potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa.

7. Poskytovateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, kíoré musia mať náležitosti daňového

dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov.

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávatef je

oprávnený vrátiťju poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti, začne

plynúť doručením opravenej faktúry objednávaterovi.
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g. Piatby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet poskytovatera aza
zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej ciastky z účtu objednávatefa v prospech
účtu poskytovatefa.

10. Ak je objednávatef v omeškaní s úhradou faktúry, môže poskytovateF účtovať objednávaterovi
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeékania.

v

Cľ VIII. Zodpovednosť za vady

1, PoskytovateF zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho poskytovania

objednávateľovi.

2. PoskytovateF sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia zmluvy

bezprostredne po prevzatí písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateFa

doručenej poštou, faxom alebo e-mailom a vady odstrániť do 24 hodín.

3. Poskytovatef nezodpovedá za vady služby, ktoré budú spôsobené použitím poškodených alebo

nevhodných kontajnerov poskytnutých objednávaterom a poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateFa aten na ich

použitítrval.

4. PoskytovateF nezodpovedá ani za vady služby, ktoré budú spôsobené neumiestnením
/

kontajnerov vdohodnutý čas podra samostatného dokumentu schváleného. najneskôr do 3 dní

od podpísania zmluvy a na dohodnuté miesto podFa čl. III zmluvy.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady služby uplatní bezodkladne po jej

zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu poskytovateľa podľa čl. 1 zmfuvy.

6. Ak poskytovateľ neodstráni vady vdohodnutej lehole, môže objednávateľ zabezpečiť ich

odstránenie na náklady zhotoviteľa.

^

Cl. IX. Podmienky poskytnutia služby

1. PoskytovateF poskytne sfužby na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

2. PoskytovateF sa zaväzuje, že počas cetej doby platnosti zmluvy bude zber o odvoz odpadu

vykonávaný osobou oprávnenou podfa Zákona o odpadoch. Doklady a dokumenty preukazujúce

túto požiadavku, požadované podľa bodu 5.2 časti B1 súťažných podkladov sú uvedené

v ponuke poskytovateFa citovanej v Čl. II. bod 5 zmluvy.

3. PoskytovateF sa zaväzuje, že počas celej doby platnosti zmluvy bude zneškodnenie odpadu

vykonávané na miesfe podFa čl. VI bodu 2 osobou oprávnenou podfa Zákona o odpadoch.

Doklady a dokumenty preukazujúce túto požiadavku, požadované podfa bodu 5.2 časti B1

súťažných podkladov sú uvedené v ponuke poskytovatefa citovanej v čl. II. bod 5 zmluvy.

4. V prípade zmeny oprávnenej osoby poskytovateľ v lehote min. 5 pracovných dní pred

uskutočnením zmeny oprávnenej osoby predloží objednávateFovi doklady tejto osoby v rozsahu

potrebnom prejednoznačné preukázanie požiadavky podFa Čl. (X. bodov 2 a 3 zmluvy.
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5. V prípade ak objednávater nezabezpečí vyloženie nádob pred uzatvorenú nehnuteľnosť, zber

bude považovaný za vykonaný. Mimoriadny vývoz nad rámec harmonogramu bude fakturovaný.1

f.

podFa oceneného zoznamu položiek uvedeného v prílohe č. 1 k zmluve, pričom dátum zberu
w

určf poskytovatef.

6. PoskytovateF je oprávnený kontrolovať, či odpadové nádoby obsahujú len druhy odpadu, ktoré

bod dohodnuté. Pri existencii jných druhov odpadu v nádobách, ako je dohodnuté, rovnako ako

pri poškodených a preťažených odpadových nádobách nie je poskytovateľ povinný realizovať

zberodpadu.

7. Sprístupniť odpadové nádoby počas celého roka v dohodnutý deň je objednávateľ povinný tak,

aby k nim viedla komunikácia široká 3,0 m. Nádoba s odpadom musí byť sprístupnená na
verejnom priestranstve mimo uzatvorených nehnuteFností. Nádoby na odpad sa na základe
harmonogramu vykladajú mimo uzavretých nehnuteFností, pričom zber sa vykonáva od 6:00 hod

do 20:00 hod. V prípade nedodržania tohto odseku poskytovater má právo odmietnuť vykonanie

služby čím nie sú dotknuté jeho práva za úhradu služby .

8. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť v súlade so všeobecným záväzným nariadením obce zber a

odvoz odpadu na základe harmonogramu, ktorý nesmie byť v rozpore s prílohou č. 2 kzmluve

a musí byt' predložený na schválenie obci Poproč najneskôr do 3 pracovných,dní od podpísania
r

zmluvy.

9. Deň zberu (odvozu) a likvidácie odpadu, pokiaľ si to vyžadujú prevádzkové podmienky, je možné

zmeniť len po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán.

10. V prípade nemožnosti vykonania zberu odpadu v určený deň je poskytovater povinný realizovať
tento zber v najbližšom možnom termíne.

11. Pri zbere odpadu je poskytovateľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy
upravujúce túto Čínnosť t. j. zákony, nariadenia ako aj vyhlášky.

Čl. X.Zmluvné pokuty

1. Ak poskytovateF poskytne služby uvedené v čl. III po termíne uvedenom v čl. IX bod 8 zmluvy,
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0. 05 % z 1/52-tiny ceny uvedenej v čl. 5 za každý začalý deň
omeškania.

2. Ak poskytovatef neodstráni vady v dohodnutom termíne podfa čl. VIII zmluvy, zaplatí zmluvnú
pokutu za každú vadu vo výške 33 eur, za každý deň omeškania.

3. Úhradu zmluvných pokúl je poskytovatef povinný uhradiť bezhotovostným prevodom na účet
objednávaleľa najneskôr do 30 dní odo dňa uznania vady.

u

Čl. XI. Zodpovednosť za ékodu

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, polrebné
na odvrátenie škody alebo najej zmiernenie.
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2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu
spôsobenú druhej strane,

3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v čl. XI.
bodu 2, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou
zodpovednosť.

4. V prípade, že pri vyprázdňovaní nádoby dôjde k jej poškodeniu, túto na vlastné náklady opraví
poskytovateF.

5. Zhotoviter zodpovedá za škodu pri poskytovaní služby spôsobenú vlastným zavinením počas
svojich pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady, ako aj za
škodu spôsobenú tými, ktorých použil na poskytnutie sfužby.

^

Cl. XII.Vyššia moc

1. Pre účely zmfuvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu

ovplyvniťzmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, Štrajk, živelné pohromy, atď.

2. Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci. strana,

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k

predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu
/f

moc, právo odstúpíť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

v

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

1. Poskytovater bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbomou starostlivosťou. Zaväzuje

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Poskytovater

sa bude riadiť pokynmi objednávatera, zápjsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných

strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

2. Prípadnú zmenu osoby oprávnenej nakladať s odpadom pri poskytovaní služieb ktoré sú

predmetom zmluvy podFa čl. 3, ktorej doklady uviedol poskytovateF v ponuke podfa čl. II bod 5

zmluvy, je možné vykonať len po uzavretf dodatku k tejto zmluve.

3. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmiuvy z dôvodov závazného porušenia ustanovení

zmluvy ktoroukorvek 20 zmluvných strán:

výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo.

odstúpením od zmluvy..

4. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po domčení výpovede

druhejzmluvnejstrane.

5. Za závažné porušeníe zmluvy sa považuje:

prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateFom o viac ako 30 dní,.

prekročenie termínov poskytnutia služby uvedených v harmonograme podFa čl. IX bod 8 o.

viacako 14dní.
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Cl. XIV. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaF nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

2. AkékoFvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.

3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť véetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové

plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

4. Neoddeliternou súčasťou zmluvy sú:

príloha č. 1 - Ocenený zoznam položiek,.

príloha č. 2 - Spôsob organizácie zberu, odvozu a zneškodnenia/zhodnotenia odpadu,.

príloha č. 3 - Mapa s rozmiestnením kontajnerov,.

prípadne ďalšie prílohy podľa uváženia uchádzača..

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých poskytovateF dostane dve

vyhotovenia a objednávatef 2 vyhotovenia.

6. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúcí deň po jej zverejnení na web stránke objednávateFa.

^

V Poproci, dňa .^....^...^/i . 'VKošiciach,dňa 17.4.2012

PoskytovateF: AVE Košice, s.r.o ObJednávateF: obec Poproč

c_ŕ^ o_ŕ

^ ^
ŕ/ o/^ ^^á'^/A^ "\
'/ ^t Ä'ŕť

^ o
?1<^ť-. '.'ŕr.UÍ ^^ :^0->Ing. Oleg pdlalfovic-konatef Ing. ^íefan Jaklovský + ^ .^f

c ^^Ingj^enk r-1<pnatef st@/osta obce ŕ\VV f

%C T^ -í
ÍF> s.

^-
m ? ^ť

.UlUAVEKtôi^s^
p<  ^, ^^ICMM^71(D
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ptflohač.lkzmluve
Ocenený zoznam poloziek

^dmetzákazky:^

 er, odvoi a ineSkodnovante odpadov v obci Poproč, Časť 1 . Zber, odvoz a ineäkodnenie/ihodnotenie odpadi1
t

ft

Poíet
odvozovč.
zal2

pol. Názov položky M )Cv eur Mnozstvo cmesiacov

odpad

Prenájom 1101 kontajnerov
1. (vrátane ich rozmiestnenia, údríby, zabezpeíenia funkčnéha stavu, deratizäcie) ks 0,0 950 12 570,00

^

1. Zber 3 odvoz odpadu zo 1101 kontsjnerov JV 0,53 950 26 13 091,001. neäkodnenie odpadu t 29.979 349,18
piera fepenka

Prenájom 11001 kontajnerov
2. vrátane ich rozmiestnenía, údr?by, z3bezpe eniafunkcneho stavu, deratizäcie) k 0,2 19 12 45,60

^

2. ?ber a odvoz odpadu zo 1100 1 kontajnerov IV I s 19 6
;odnenie/zhodnotenie odpadu t 40 T> o-}

3bal plastDvL

Prenäjom 11001 kontajnerov
3.1 vrátane ich rozmiestnenia, údržby, zabezpečenia funkŕného stavu, deratizáde) ks 0.2 19 12 45,60ber a odvoz odpadu zo 11001 kontajnerov^. . IV 2,6 19 12 592,803.3 leäkodnenie/zhodnotenle odpacfu t; o 14,673

5010 Obal ;ovuí.

3er a oc oz odpadu )V o I f^

nenie/zhodnotenie odpadui
t 10 0,003

pmpozitné obaly - Tetrapacky
a odvoz odpadu v o 1 12 0,00

5,2 neikodnenie/zhodnotenie odpadu t 20 0,31 ~7

Obalyzoskfau

renäjom 11001 kontajnerov
6.1 vrátane ich rozmiestnenia, údrzby, zabezpečenia funkeného stavu, deratizäcie ks 0,2 19 12 I; 606.2 bera odvo; odpadu zo 1100 1 kontajnerov )V 2.6 19 12 592,806.3 leskodnenie/zhodnotenie odpadu 0,3 .? oI;^o

ťyracfené íariadenia obsahujúce chlórfluórované uhrovodiky
3er a oďvo odpadit JV 20 1 2

L.

40,007.2 neäkodnenie/zhodnotenle odpadu ^ .}1,41
3013ä /yradené elektrické a efektronické zarladenia iné aho v 20 01 21 a 20 ( 23, obsahujúce nebezpečné časti
3er a odvoz odpadu IV 20 2 40,008.2 >eikodnente/2hodnotenie odpadu c" *? 313
0136 fradenée[ektrickéaelektronjckézariadeniainéakov200121a20( Z3u

9.1 beraodvozodpadu IV 20 1 2 40,009.2 leškocfnenie/zhodnotenle odpadu E; Ct;1,1

___ Cena^spplu bezDPHveur 24261,13
DPH pnsadzbe ^O % v eur 4 504,51

Celková'cenaveur 28 765,64-I
^

^1 /.^Nť

V Koäicíach, dňa 17.4.2012 s ^'Ľ'

efík^B^ /
AVEKosÍĽfcS.t.o.

Za uchádzača: Podnikaterskä 2, Kosicfr-Barca 040 J .^^yff ^
/

f

R 100:36789,127
ť /t

/--tng-tíleg Pô^koviČ-k fňg. Leňka Buliäčáková - konater/ 'I

/
Zaobjednävatera: fanJakkAský-Aarostaz^^ 0

o. ^^'
^

-^ ^
^ŕy ^

Y- > .!_ ^10sy

^.^'o tt>^.
>-i. <>:J^

^ ^ ^*^
^ ^

^

Ä /?
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Príloha č.2 k zmluve

Spôsob organizácie zberu, odvozu a zneškodnenia/zhodnotenia odpadu.

Vyhlasujem, ako uchádzaČ vo verejnom obstarávaní pri zadávanÍ podprahovej zákazky, ktorou je
"Zber, odvoz a zneskodňovanie odpadov v obd Poproč", ktorej výzvu na predkladanie ponúk
zverejnil verejný obstarávatervo Vestníku verejného obstarávania č. 45/2012 dňa 06.03.2012 pod zn.
02553-WYS, že ako poskytovater predmetu zákazky na Časť 1 - Zber/ odvoz a zneškodnenie /

'-,

zhodnotenie odpadu poskytnem obd PoproČ nasledovné služby:

200301 - Zmesovŕ komunálnv odpad

1101nádoby

Prenájom a rozmiestnenie 950 ks 110 1 kuka nádob určených na zber odpadu počas celej doby
plnenia zmluvy pri obydliach obyvateľov obce Poproč podľa rozmiestnenia uvedeného v prílohe č. 3
k návrhu zmluvy na časť 1 predmetu zákazky, zabezpečí ich údržbu a funkčnýtechnický stav počas
cefej doby plnenia zmluvy a ich deratizáciu.

zber a odvoz odpadu

Zber a odvoz odpadu 26x/rok (lx/2 týždne) vozidiami spôsobilými podľa TP na odvoz odpadu zo
110 ! kuka nádob, vrátane zberu odpadu rozsypaného z nádob v mieste umiestnenia Kuka nádob.

zneškodnenie odpadu

Zneškodnenie odpadu v predpokladanom množstve 349,180 t/rok spôsobom v sútade so Zákonom č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o odpadoch) alebo
ekvlvalentného predpisu platného v krajinách EU a v súlade so Zákonom č. 137/2010 o ovzduší (ďalej
Zákon o ovzduší) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU.

150101 - Paoier a lepenka

11001 nádoby

Prenájom a rozmiestneníe 19 ks 11001 nádob na zber odpadu počas celej doby pfnenia zmluvy
v katastri obce Poproč podľa rozmiestnenia uvedeného v prílohe č. 3 k návrhu zmluvy na časť 1
predmetu zákazky, zabezpečÍ ich údržbu a funkčný technický stav počas celej doby plnenia zmluvy a
ich deratizáciu.

zber a odvoz odpadu

Zber a odvoz odpadu 6x/rok (lx/2 mesiace) vozidlami spôsobilými podľa TP na odvoz odpadu z 1100
I kontajnerov, vrátane zberu odpadu rozsypaného z nádob v mieste umiestnenia kontajnerov a vrecia
od rodinných domov.

zneškodnenie/zhodnotenie odpadu

Zneškodnenie/zhodnoteníe odpadu v predpokladanom množstve 22/02 t/rok spôsobom vsúlade so
Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopinení niektorých zákonov (ďalej Zákon o

1



odpadoch) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU a v súlade so Zákonom Č.
=>

137/2010o ovzduší(ďa!ejZákon o ovzduší) alebo ekvivalentného predpisu platnéhov krajinách EU..T

ŕ*

150102 - Obalv z plastov*

ŕ

11001 nádoby

Prenájom a rozmiestnenie 19 ks 1100 1 nádob na zber odpadu počas celej doby plnenia zmluvy
v katastri obce Poproč podľa rozmiestnenia uvedeného v príiohe Č. 3 k návrhu zmtuvy na časť 1
predmetu zákazky, zabezpečíich údržbu afunkčnýtechnickýstavpočas ceiej doby plnenia zmluvya.\

ich deratizádu.

zber a odvoz odpadu

Zber a odvoz odpadu 12x/rok (Ix/mesiac) vozidlami spôsobilými podľa TP na odvoz odpadu z1100 1
kontajnerov, vrátane zberu odpadu rozsypaného z nädob v mieste umiestnenia kontajnerov a vrecia
odrodinnýchdomov,

zneškodnenie/zhodnotenie odpadu

Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu v predpokladanom množstve 14/673 t/rok spôsobom v súlade so
Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej Zákon o
odpadoch) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU a v súlade so Zákonom č.
137/2010 o ovzduší (ďalej Zákon o ovzduší) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU.

150104 - Obalv z kovu

zber a odvoz odpadu

Zber a odvoz odpadu 2x/rok vozidlami spôsobilými podľa TP na odvoz odpadu.

zneškodnenie/zhodnotenie odpadu

Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu v predpokladanom množstve 0,001 t/rok spôsobom v súlade so
Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doptnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o
odpadoch) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU a v súlade so Zákonom č.
137/2010 o ovzduší (ďalej Zákon o ovzduší) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU.

150105 - Kompozitné obalv - Tetrapackv

zber a odvoz odpadu

Zber a odvoz odpadu 12x/rok (Ix/mesiac) vozidlami spôsobilými podľa TP na odvoz odpadu z1100 1
kontajnerov, vrátane zberu odpadu rozsypaného z nádob v mieste umiestnenia kontajnerov a vrecia
od rodinných domov.

zneškodnenie/zhodnotenie odpadu

Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu v predpokladanom množstve 0,317 t/rok spôsobom vsúlade so
Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnenÍ niektorých zákonov (ďalej Zákon o
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odpadoch) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU a v súlade so Zákonom č.
A
\

137/2010 oovzduší(ďale]Zákon o ovzduší) alebo ekvivalentného predpisu platnéhov krajinách EU.^i

150107-Obalvzosklar

ŕ,

11001 nádobyi',1p*
x

;:/
,?ť

Prenájom a rozmiestnenie 19 ks 1100 I nádob na zber odpadu počas celej doby plnenia zmluvy<
'ts

v katastri obce Poproč podľa rozmiestnenia uvedeného v prílohe č. 3 k návrhu zmluvy na časť 1
fl
3.

predmetu zákazky, zabezpečíich údrzbu afunkčnýtechnickýstavpočas cetej dobyplnenia zmluvya
<.
;;

ich deratizáciu..>.-'.

N̂ zber a odvoz odpaduJ
'\

Zber a odvoz odpadu 12x/rok (lx/2 mesiace) vozídlami spôsobilými podra TP na odvoz odpadu 24

1100 I kontajnerov, vrátane zberu odpadu rozsypaného z nádob v mieste umiestnenia kontajnerov
a vrecia od rodinných domov.

zneškodnenie/zhodnotenie odpadu

Zneskodnenie/zhodnotenie odpadu v predpokladanom množstve 58,205 t/rok spôsobom v súlade so
Zákonomč. 223/2001 Z.z. o odpadoch a ozmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej^ákon o
odpadoch) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU a v súlade so Zákohom č.
137/2010 o ovzduší (d'alej Zákon o ovzduší) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU.

200123 -Vyradené zariadenia obsahuiúce chlórfluórované uhrovodíkv

zber a odvoz odpadu

Zber a odvoz odpadu 2x/rok vozidlami spôsobilými podra TP na odvoz odpadu.

zneškodnenie/zhodnotenie odpadu

Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu v predpokladanom množstve 1,412 t/rok spôsobom v súlade so
Zákonom č. 223/20012. z. o odpadoch a o zmene a doptnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o
odpadoch) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU a v súlade so Zákonom č.
137/2010 o ovzduší (ďalej Zákon o ovzdušÍ) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU.

200135 - Vvradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako v 20 0121 a 20 0123, obsahujúce

nebezpečnéčasti

zber a odvoz odpadu

Zber a odvoz odpadu 2x/rok vozidlami spôsobilými podľa TP na odvoz odpadu.

zneškodnenie/zhodnotenie odpadu

Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu v predpokladanom množstve 2/313 t/rok spôsobom vsúlade so
Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o
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odpadoch) aleboekvivalentnéhopredpisu platnéhov krajinách EU a vsúfade so Zákonom č.
137/2010 o ovzduší (ďalej Zákon o ovzduší) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU.

f

^

200136 - Vvradené elektrické a elektronické zariadenia Íné ako v 20 0121 a 20 01 23 h- +

.-*dw"<,*

ľ

zber a odvoz odpadut
'.~'-.1.

'í Zber a odvoz odpadu 2x/rok vozidlami spôsobilými podľa TP na odvoz odpadu.ň^

zneškodnenie/zhodnotenie odpaduií:

Zneškodnenie/zhodnotenie odpadu v predpokladanom množstve 1,155 t/rok spôsobom v súlade so
+

Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej Zákon o.Ť
.f-

odpadoch) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU a v súlade so Zákonom č.
137/2010 o ovzduší (d'alej Zákon o ovzduší) alebo ekvivalentného predpisu platného v krajinách EU.

/.

Údaje o kontajneroch určených poskytovatefom na zber vyššie uvedených odpadov, prenajaté obci

Typ Počet Objem v 1 Určenéprezberaodvoz Vlastníknádob
r

nádob/materiál odpadov kat číslo

plastová 4ks 1100 15 01 01- obaly z papiera a AVE Košice,s.r.o

lepenky

plastová 4ks 11001 150102-obalyzplastov AVEKošÍce/s.r.o

pfastová 4ks 11001 150107-obalyzoskla AVE Košice/s.r.o

/

Údaje o vozidlách urcených poskytovaterom na zber a odvoz vyššie uvedených odpadov

Názovatypvozidla EČVuvedenévTP Určené pre zber Držitervozidla

a odvoz odpadov kat.
číslo

MAN-nákladné vozidlo KE AVE 30 200301/150101, AVE Košices.r.o

Špecialne 150102,150104,

150105/150107,

MAN-nákladnévozidlo KE219HZ 200301,150101, AVE Košice s.r.o

špedalne 150102,150104,

15 01 05,15 0107,

4
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Informácie o spôsobe a mieste zneskodnenia odpadov a údaje o oprävnenej osobe nakladania s odpadmi ''I
^lťnPUU s-

T^lt

Oprávnená osoba vykonať
Miesto zneškodnenia / Spôsob zneškodnenia / zneškodnenie / zhodnotenie

Katalógové číslo odpadu zhodnotenia odpadu zhodnotenia pdpadu odpadu
200301 -TKO skládka AVE Jasov, s.r.o. Dl AVE Jasov, s.r.o
15 01 01-obaly z papiera a
lepenky AVE Košice s.r.o/Rampová 6 R13 AVE KoŠice/ s.r.o

\f .

15 01 02 - obaly z plastov AVE Košice s.r.o/Rampová 6 R13 AVE Košice, s.r.o
15 01 04 - obalyz kovu AVE Košice s.r.o,Rampová 6 R13 AVE Košice, s. r. o
15 01 05 - kompozitné obaly AVE Košice s.r.o/Rampová 6 R13 AVE KoŠíce, s.r.o

\f _

15 01 07 - obaly 20 skla AVE Košice s.r.o,Rampová 6 R13 AVE Košice, s.r.o
v

20 01 23 - vyradené zariadenia
obsah.chlórf.uhľovod. V.O.D.S. a.s. R13 V.O.D.S. a.s,
20 01 35 - vyradené elektrické a
elektron. zariad. V.O.D.S. a.s. R12 V.O.D.S. a.s
20 01 36- vyradené elektncké a

/

elektron. zaríad. V.O.D.S. a.s. R12 V.O.D.S. a.s
V Košiciach / dňa 17.4.2012 ^.

u ^.^J '̂^?'^
^

^/

./...
/

Za uchádzača:

eg^
,-v
V Íí

In Ole viČ- konater Ing. Lenka Buliščákoyafchyéter í ^
/\I

^'
^^\ ŕ. -^s^Za objednávatera: o ^ arca 04017s-

l'~'f^.'^ .'i"Ing.ŠtefanJa tóí_am ^ ^ ^ ^8? <27h-

W ^0
^CT^

^ .^:o
vl. ^

K- A:.< ÍTi

^x

^? iŕ-

5

>
^


