Zmluva o dielo č. Z201528206_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Bzovík

Sídlo:

Bzovík 299, 96241 Bzovík, Slovenská republika

IČO:

00319767

DIČ:

2021155430

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK56 0200 0000 0020 2138 7856

Tel:

0907852925

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Marius Pedersen, a.s.

Sídlo:

Opatovská 1735, 91101 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

34115901

DIČ:

2020386148

IČ DPH:

SK2020386148

Číslo účtu:
Tel:

0327437543

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Kľúčové slová:

Druh/y:

stavebné práce, vyčisťovacie práce, rekultivačné práce, terénne úpravy, vyrovnávacie práce, služby
súvisiace s likvidáciou odpadu
45000000-7 - Stavebné práce; 45111000-8 - Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce;
45112320-4 - Rekultivačné práce; 45112700-2 - Terénne úpravy; 90500000-2 - Služby súvisiace s
likvidáciou odpadu a odpadom; 45262320-0 - Vyrovnávacie práce
Stavebná práca; Služba

Kategória služieb:

16. Likvidácia odpadovej vody a odpadu; sanitárnea podobné služby

CPV:

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• sanácia dvoch miest s nezákonne uloženým odpadom spočívajúca v:
• - odstránenie náletového porastu krovín a stromov
• - zber odpadu mechanizmami
• - zber odpadu mechanizmami v ťažko prístupnom teréne s využitím kráčajúceho bagra
• - zber odpadu ručne
• - naloženie odpadu mechanizmami na nákladné autá a jeho odvoz na riadenú skládku odpadov
• - zabezpečenie uloženia odpadu na riadenú skládku
• - zabezpečenie zeminy na zásyp vzniknutých terénnych nerovností
• - naloženie zeminy mechanizmami na nákladné autá a jej dovoz na miesta s nezákonne umiestneným odpadom
• - vyrovnávacie práce a terénne úpravy mechanizmami
• - vyrovnávacie práce a terénne úpravy ručne
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2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

lokalita č. 1

počet

Minimum

Maximum

Presne
1

Odstránenie náletového porastu drevín výšky nad 1 m bez pňa vo svahu m2

180

Odstránenie náletového porastu drevín výšky nad 1m s priemerom
kmeňa od 10 cm do 50 cm vo svahu
Odkopávka odpadu (ZKO) zo skládky kolesovými mechanizmami

ks

20

m3

425

Odkopávka odpadu (ZKO) zo skládky kráčajúcim bagrom vo svahu

m3

400

Odkopávka odpadu (ZKO) zo skládky ručne vo svahu

m3

7

Vodorovné premiestnenie výkopu do 1 km

m3

832

Naloženie odpadu mechanizmami na nákladné autá

m3

832

Odvoz odpadu a hmôt z nelegálnej skládky na riadenú skládku do 1 km m3

832

Odvoz odpadu a hmôt z nelegálnej skládky na riadenú skládku za každý m3
ďalší km
Poplatok za uloženie a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu m3
na riadenej skládke
Zemina triedy 1-4
m3

832

50

Dovoz zeminy tr. 1-4 na miesto nelegálnej skládky do 1 km

m3

50

Dovoz zeminy tr. 1-4 na miesto nelegálnej skládky za každý ďalší km

m3

50

Vyrovnávacie práce a plošné terénne úpravy nerovnosti do 50 cm
m2
mechanizmami vo svahu
Vyrovnávacie práce a plošné terénne úpravy nerovnosti do 10 cm ručne m2
vo svahu
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1 km
m3
lokalita č. 2

832

1040
1040
50

počet

1

Odstránenie náletového porastu drevín výšky nad 1 m bez pňa vo svahu m2

130

Odstránenie náletového porastu drevín výšky nad 1m s priemerom
kmeňa od 10 cm do 50 cm vo svahu
Odkopávka odpadu (ZKO) zo skládky kolesovými mechanizmami

ks

25

m3

583

Odkopávka odpadu (ZKO) zo skládky kráčajúcim bagrom vo svahu

m3

729

Odkopávka odpadu (ZKO) zo skládky ručne vo svahu

m3

9

Vodorovné premiestnenie výkopu do 1 km

m3

1312

Naloženie odpadu mechanizmami na nákladné autá

m3

1312

Odvoz odpadu a hmôt z nelegálnej skládky na riadenú skládku do 1 km m3

1312

Odvoz odpadu a hmôt z nelegálnej skládky na riadenú skládku za každý m3
ďalší km
Poplatok za uloženie a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu m3
na riadenej skládke
Zemina triedy 1-4
m3

1312

120

Dovoz zeminy tr. 1-4 na miesto nelegálnej skládky do 1 km

m3

120

Dovoz zeminy tr. 1-4 na miesto nelegálnej skládky za každý ďalší km

m3

120

Vyrovnávacie práce a plošné terénne úpravy nerovnosti do 50 cm
m2
mechanizmami vo svahu
Vyrovnávacie práce a plošné terénne úpravy nerovnosti do 10 cm ručne m2
vo svahu
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1 km
m3
Technické vlastnosti

1312

800
800
120

Hodnota / charakteristika
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2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ do 3 dní od uzavretia zmluvy predloží doklad - oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie činnosti skládky
odpadov, na ktorej bude zneškodňovať odpad
Dodávateľ do 3 dní od uzavretia zmluvy predloží zoznam strojového vybavenia vyžadovaného na vykonávanie činnosti odkopávky
nelegálnych skládok, nakladania zmesového komunálneho odpadu a zeminy, odvozu zmesového komunálneho odpadu a dovozu
zeminy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ na základe pokynov objednávateľa zabezpečí v cene čistenie dotknutých štátnych ciest a miestnych komunikácií, ktorú
budú použité pri plnení predmetu zmluvy
Dodávateľ na základe pokynov objednávateľa vykoná vyrovnávacie práce a plošnú úpravu terénu a nerovností mechanizmami a
ručne
Dodávateľ na základe pokynov objednávateľa vykoná dodatočné vyrovnávacie práce a plošnú úpravu terénu v termíne do 1 roka odo
dňa odovzdania a prevzatia predmetu zákazky v prípade vzniku nerovností sadaním zeminy spätne upraveného terénu
Dodávateľ do ceny predmetu zákazky započíta všetky náklady spojené s jeho plnením (vrátane nepredvídateľných nákladov),
nakoľko obejdnávateľ bude cenu dodávateľa pri uzavretí zmluvy považovať za zmluvnú cenu - maximálnu.
Dodávateľ k súpisu vykonaných prác priloží vážne lístky a záznamy o prevádzke vozidiel, ktoré budú použité pri plnení predmetu
zmluvy
Podkladom pre fakturáciu bude dodávateľom predložený a objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác samostatne
pre jednotlivé lokality
V prípade, že objednávateľovi nebude poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu a uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie,
objednávateľ si vyhradzuje od uzavretej zmluvy odstúpiť resp. rokovať o rozsahu plnenia predmetu zmluvy z dôvodu reálneho
finančného plnenia na strane objednávateľa.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Krupina

Obec:

Bzovík

Ulica a číslo:

Bzovík 299

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
28.10.2015 12:33:00 - 25.11.2015 12:33:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 59 430,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.10.2015 12:47:01
Objednávateľ:
Obec Bzovík
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Marius Pedersen, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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