RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
(ďalej len “Rámcová zmluva”)
uzavretá medzi
Objednávateľ:
Sídlo:

NAFTA a.s.
Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Martin Bartošovič – prokurista
Ing. Ladislav Goryl – prokurista

Bankové spojenie:

SK84 8100 0001 0701 1890 0207
KOMBSKBA
SK22 0200 0000 0022 9037 3057
SUBASKBX
SK77 7300 0000 0090 0000 7553
INGBSKBX

IČO:

36 286 192

DIČ:

2022146599

zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka č. 4837/B

(ďalej len „Objednávateľ”)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(ďalej spoločne tiež “Zmluvné strany” alebo jednotlivo len “Zmluvná strana”).
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PREDMET ZMLUVY
1.1

Predmet a Účel Rámcovej zmluvy
Predmetom a účelom tejto Rámcovej zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán,
ktoré sa budú aplikovať na zmluvy o poskytovaní služieb vo forme vystavených objednávok,
ktoré budú Zmluvné strany uzatvárať na žiadosť Objednávateľa v písomnej forme alebo
vo forme písomného potvrdenia objednávok Objednávateľa podľa odseku 1.3 (ďalej jednotlivo
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len "Objednávka"). Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy sa na Objednávku budú aplikovať v
rozsahu, v akom Objednávka konkrétne práva a povinnosti Zmluvných strán neupraví inak.

1.2

Rozsah služieb
V zmysle podmienok tejto Rámcovej zmluvy a Objednávky sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať
Objednávateľovi a Objednávateľ sa zaväzuje od Poskytovateľa prijímať služby zabezpečenia
nakladania s nebezpečným a ostatným odpadom (zhodnocovanie/zneškodnenie/zber) v rámci
odpadového hospodárstva Objednávateľa, vrátane prevzatia týchto odpadov, a to v súlade
s platnými právnymi predpismi, najmä v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany životného
prostredia, ďalej v súlade s ustanoveniami zákona o cestnej doprave a jeho vykonávacími
predpismi a v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z Európskej dohody o medzinárodnej cestnej
preprave nebezpečných vecí (ADR).
1.2.1

Druhy odpadov a vykonávané činnosti

a) Poskytovateľ sa zaväzuje pri nakladaní s odpadmi uvedenými v Prílohe č. 1 tejto
Rámcovej zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“) a/alebo v Objednávke (ďalej len „Dohodnutý
odpad“) vykonávať a zabezpečovať činnosti podľa Prílohy č. 1 (ďalej len „Dohodnuté
činnosti“), pričom je povinný zabezpečiť, aby bol v každom čase dodržaný spôsob
nakladania s Dohodnutým odpadom deklarovaný v Prílohe č. 1. Iný spôsob nakladania
s Dohodnutým odpadom je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho
upozornenia, vykonať kontrolu spôsobu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov
v rámci činnosti Poskytovateľa a dodržiavania povinností, ku ktorým sa Poskytovateľ
zaviazal touto Rámcovou zmluvou.
b) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať všetky činnosti spojené so separovaným zberom
odpadov u Objednávateľa, a to výkup separovaných komodít, prenájom kontajnerov na
separované komodity, vývoz separovaných komodít podľa harmonogramu a požiadaviek
uvedených v Prílohe č. 1. Pre tento účel Poskytovateľ na základe požiadavky
Objednávateľa poskytne Objednávateľovi do nájmu vhodné nádoby,
c) Poskytovateľ sa po doručení harmonogramu (Objednávateľom požadovanej frekvencie –
napr. raz za týždeň, posledný týždeň v mesiaci,...) vývozu separovaného odpadu
zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní, predložiť Objednávateľovi presný
harmonogram vývozu separovaného odpadu s označením dní v týždni, v ktorých bude
vývoz realizovaný tak aby boli splnené požiadavky Objednávateľa. V prípade, že
Objednávateľ do 7 dní od doručenia takéhoto harmonogramu písomne neoznámi
Poskytovateľovi, že má k harmonogramu výhrady, považuje sa harmonogram doručený
Poskytovateľom za záväzný a Poskytovateľ je oprávnený zmeniť dni v ktorých bude
vývoz realizovaný len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

d) Poskytovateľ najneskôr v deň podpisu tejto Rámcovej zmluvy predloží Objednávateľovi
všetky právoplatné rozhodnutia, súhlasy, autorizácie oprávňujúce ho na poskytovanie
Služieb, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť
Objednávateľovi akékoľvek zmeny takýchto rozhodnutí, súhlasy, resp. autorizácií ihneď
po tom, čo bola zmena príslušného rozhodnutia, súhlasu. Resp. autorizácie vydaná.
e) S ohľadom na ustanovenie bodu 9.7 tejto Rámcovej zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje, že
po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy zabezpečí riadne poskytnutie
Služieb v súlade s požiadavkami uvedenými v Objednávke a/alebo Žiadanke na likvidáciu
odpadov podľa Prílohy č. 3 a v lehotách požadovaných Objednávateľom, v prípade
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zabezpečenia Služby prostredníctvom subdodávateľa
Objednávateľovi ako keby Službu poskytol sám.

zodpovedá

Poskytovateľ

f) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť svoje pracovné a technické kapacity tak, že
v prípade potreby zabezpečí pre Objednávateľa Dohodnuté činnosti aj mimo
prevádzkovej doby svojich zariadení podľa Prílohy č. 1 Takýto prípad môže nastať pri
vrtnej činnosti Objednávateľa, kedy sa predpokladá produkcia odpadov v rámci celého
denného intervalu alebo pri havarijnej situácii.
g) Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať prepravu nebezpečného odpadu (NO) v zmysle
Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR). Pri
každej preprave musí byť vodič a vozidlo vybavené všetkými dokladmi a náležitosťami
vyžadovanými príslušnými právnymi predpismi. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek,
aj bez predchádzajúceho upozornenia, vykonať vo vozidlách použitých Poskytovateľom
pri plnení predmetu tejto Rámcovej zmluvy kontrolu vyžadovaných náležitostí.
h) za účelom zabezpečenia vstupov na pracovisko Objednávateľa je Poskytovateľ povinný
vopred poskytnúť Poskytovateľovi, resp. ním určenej osobe, menný zoznam osôb, ktoré
budú použité pri plnení predmetu tejto Rámcovej zmluvy, spolu s číslom občianskeho
preukazu týchto osôb. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje písomnými súhlasmi osôb,
ktoré použije pri plnení predmetu tejto Rámcovej zmluvy so spracovaním osobných
údajov týchto osôb v rozsahu meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu, v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a teda je oprávnený tieto osobné údaje Objednávateľovi poskytnúť.
i)

za účelom zabezpečenia povinností v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP
a § 10 vyhl. SBÚ č. 29/1989 Zb., Objednávateľ oboznámi povereného zástupcu
Poskytovateľa s potrebnými informáciami a pokynmi na zaistenie BOZP, OPP a OŽP
platnými pre pracoviská a priestory Objednávateľa (vrátane interných riadiacich predpisov
Objednávateľa), na ktorých sa budú zdržiavať zamestnanci Poskytovateľa v priebehu
poskytovania Služieb. Poverený zástupca Poskytovateľa svojim podpisom potvrdí, že bol
s pravidlami BOZP, OPP a OŽP oboznámený a že im porozumel, toto ustanovenie sa
v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na prípadných subdodávateľov Poskytovateľa.

j)

Poskytovateľ je pri poskytovaní Služieb plne zodpovedný za dodržiavanie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia a za
zabezpečenie prostriedkov na ich zaistenie.

k)

Poskytovateľ zodpovedá za to, že pri plnení povinností v zmysle tejto Rámcovej zmluvy
nepoužije a nedovolí použitie žiadnych strojov, zariadení a materiálov, o ktorých je v čase
poskytnutia Služby známe, že nespĺňajú požiadavky stanovené pre bezpečnosť
prevádzky Objednávateľa a/alebo majú škodlivé účinky na ľudské zdravie a/alebo životné
prostredie.

l)

Poskytovateľ zodpovedá za určovanie bezpečných pracovných postupov pri poskytovaní
Služieb a ich vykonávanie osobami zdravotne a odborne spôsobilými na danú činnosť.

m) Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť potrebné technické vybavenie
spĺňajúce požiadavky príslušných právnych predpisov, pracovné pomôcky, výstroj,
vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky pracovníkov a ďalšie vybavenie potrebné
na riadne plnenie predmetu tejto Rámcovej zmluvy.
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Presná špecifikácia Objednávateľom požadovaných služieb bude určená Objednávateľom
v príslušnej Objednávke vystavenej podľa odseku 1.3, resp. v Žiadanke vystavenej podľa bodu
1.3.1.
Poskytovateľ prehlasuje, že (a) veci (tovar) dodané Poskytovateľom v súvislosti s poskytnutím
služieb nie sú a ani v čase poskytnutia služieb nebudú zaťažené žiadnym právom tretej osoby,
najmä záložným právom alebo predkupným právom, (b) takéto veci nie sú prenajaté a ani
v čase poskytnutia služieb nebudú prenajaté tretej osobe a (c) neexistuje právny predpis ani
rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by Poskytovateľovi akýmkoľvek spôsobom bránili
v nakladaní s takýmito vecami.
1.2.2

Poistenie

Poskytovateľ musí mať pred začatím nakladania s odpadmi podľa tejto Rámcovej zmluvy a po
celú dobu platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy uzavretú poistnú zmluvu na poisteníe
zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a
náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom výška
poistnej sumy nesmie byť nižšia ako 500.000,- EUR.
Poistenie musí zahŕňať tiež poistenie zodpovednosti Poskytovateľa za škody spôsobené na
majetku Objednávateľa a tretích osôb, vrátane jeho dodávateľov a subdodávateľov a poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní vád poskytnutej Služby.

1.3

Objednávky a potvrdenia objednávok
Ako podklad pre určenie vzájomných práv a povinností Zmluvných strán budú slúžiť:
a)

písomná objednávka zaslaná Objednávateľom Poskytovateľovi ("Objednávka") a písomné
potvrdenie Objednávky zaslané Poskytovateľom Objednávateľovi („Potvrdenie“)
obsahujúce najmä:
(i)

obchodné meno, sídlo, IČO, identifikačné číslo pre daň oboch Zmluvných strán
ako aj informáciu o ich zápise do Obchodného registra alebo do obdobného
registra;

(ii)

druh a množstvo požadovanej služby ("Služba");

(iii)

jednotkovú cenu požadovanej Služby, bez DPH;

(iv)

celkovú cenu za Službu, vrátane DPH;

(v)

fakturačné, platobné a dodacie podmienky, ak sú odlišné od tých dohodnutých
touto Rámcovou zmluvou;

(vi)

číslo tejto Rámcovej
Objednávky;

(vii)

miesta prevzatia odpadu, resp. poskytnutia Služby;

(vii)

číslo nákladového strediska Objednávateľa a kontaktnú osobu pre miesto
prevzatia.

zmluvy,

číslo

Objednávky

a dátum

vyhotovenia

Poskytovateľ vykoná Potvrdenie pripojením svojho podpisu, pečiatky a dátumu na poslednej
strane Objednávky.
Objednávka a Potvrdenie musia byť podpísané osobou oprávnenou konať za príslušnú
Zmluvnú stranu vo veciach zmluvných.
Objednávka a Potvrdenie budú druhej Zmluvnej strane doručované e-mailom na adresu
uvedenú Zmluvnými stranami pre tento účel v bode 9.11 tejto Rámcovej zmluvy.
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Bezvýhradným prijatím Objednávky a vystavením Potvrdenia vzniká za podmienok
ustanovených touto Rámcovou zmluvou medzi Zmluvnými stranami záväzkový vzťah
špecifikovaný v Objednávke.
1.3.1

Spôsob objednávania Služby

Služby budú objednané na základe písomnej Objednávky rámcového charakteru vystavenej
Objednávateľom na príslušný kalendárny rok, resp. jeho pomernú časť, doručenej
Poskytovateľovi a písomného Potvrdenia doručeného Objednávateľovi najneskôr do 3 dní odo
dňa doručenia Objednávky.
Konkrétne termíny, druh a rozsah požadovaných Služieb Objednávateľ spresní najmenej 2 dni
pred požadovaným termínom poskytnutia Služby formou Žiadanky na likvidáciu odpadu
(„Žiadanka“), doručenej Poskytovateľovi e-mailom na adresu určenú Poskytovateľom na
doručovanie Objednávok (bod 9.11), prípadne na základe telefonickej požiadavky
Objednávateľa (v prípade časovej tiesne), do 3 dní potvrdenej Žiadankou. Takáto Žiadanka sa
považuje za akceptovanú. Žiadanka, resp. telefonické oznámenie musí obsahovať:
(i)

názov prevádzky alebo lokality a číslo nákladového strediska;

(ii)

číslo Objednávky;

(iii)

druh požadovanej Služby (vývoz odpadu/ pristavenie kontajnera);

(iv)

predpokladané množstvo odpadu/ požadovaný objem a typ kontajnera;

(v)

termín poskytnutia Služby;

(vi)

meno kontaktnej a zodpovednej osoby prevádzky.

Poskytovateľ potvrdí Žiadanku obratom na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v bode
9.12 tejto Rámcovej zmluvy určenej pre doručovanie Potvrdení.
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CENA ZA SLUŽBU
2.1

Cena za Službu
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu za Službu uvedenú v Objednávke, na
základe skutočných výkonov (ďalej len „Cena“). Pre výpočet celkovej Ceny sa použijú
jednotkové ceny za Služby uvedené v Prílohe č. 1.
V prípade požiadavky Objednávateľa na nakladanie s iným druhom odpadu ako je Dohodnutý
odpad, resp. v prípade požiadavky Objednávateľa na poskytnutie inej Služby ako sú uvedené v
Prílohe č. 1 sa cena určí vopred, pred poskytnutím Služby, vzájomnou dohodou Zmluvných
strán a následným vyhotovením písomného potvrdenia.
V prípade, že Objednávateľ v Žiadanke uvedie nesprávne informácie o odpade, s ktorým má
Poskytovateľ nakladať ale Poskytovateľ pri prevzatá odpadu u Objednávateľa zistí, že sa jedná
o druh odpadu, na nakladanie s ktorým nemá Poskytovateľ oprávnenie, v prípade, že o to
Objednávateľ požiada. Poskytovateľ môže zabezpečiť odovzdanie odpadu na ďalšie nakladanie
u iného Poskytovateľa, ktorý disponuje príslušnými oprávneniami na nakladanie s takýmto
druhom odpadu. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi preukázateľne vynaložené náklady, ktoré
mu v tejto súvislosti vznikli.

2.2

Obsah Ceny
V Cene sú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví, zahrnuté všetky
náklady súvisiace s plnením záväzkov Poskytovateľa, najmä náklady vynaložené
Poskytovateľom na poskytnutie Služby, výkony Poskytovateľa, náklady na materiál potrebný na
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poskytnutie Služby, poistenie, clo, iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu, poplatky
súvisiace s certifikáciou výrobkov a správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom
verejnej moci.
Cena nezahŕňa povinný zákonný poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za
uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. Tento poplatok je Poskytovateľ povinný
fakturovať Objednávateľovi samostatne, oddelene od Cien za Služby, vo faktúre za Služby
poskytnuté v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Presné množstvo odpadu bude určené až na základe merania obchodnou váhou Poskytovateľa
po dovoze na prevádzku Poskytovateľa.

2.3

Zmena Ceny
Zmena poplatkov za nakladanie s odpadmi stanovených všeobecne záväznými predpismi, ktoré
je Poskytovateľ povinný odviesť v prospech orgánu štátnej správy alebo orgánu samosprávy, sa
nepovažuje za zmenu Ceny a Poskytovateľ sa zaväzuje, že Objednávateľa na zmenu tohto
poplatku neodkladne upozorní.
Rokovanie o zmene Ceny z iného dôvodu ako je uvedený v predchádzajúcom odseku je
oprávnená iniciovať ktorákoľvek zo Zmluvných strán bežným spôsobom (písomne, telefonicky,
e-mailom); rokovanie o zmene Ceny sa uskutoční najneskôr do 3 pracovných dní od oznámenia
požiadavky príslušnej Zmluvnej strany na jeho uskutočnenie. Zmenu Ceny sú oprávnené
písomne odsúhlasiť osoby uvedené v odseku 9.11 Rámcovej zmluvy oprávnené za príslušnú
Zmluvnú stranu konať v zmluvných veciach. Písomne odsúhlasená zmena Ceny je účinná od
najbližšieho fakturačného obdobia nasledujúceho po uskutočnenom rokovaní Zmluvných strán
o zmene Ceny, na ktorom došlo k obojstrannému písomnému potvrdeniu zmeny Ceny.

2.4

DPH
Ceny v tejto Rámcovej zmluve nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). DPH bude
fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.

2.5

Zádržné DPH
2.5.1

Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Rámcovej zmluvy u neho nenastali
dôvody na zrušenie registrácie Poskytovateľa pre daň z pridanej hodnoty podľa § 81
ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a nie je zverejnený
v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

2.5.2

Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy Rámcovej zmluvy jeho
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník nie je štatutárnym
orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom Objednávateľa.

2.5.3

V prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto Rámcovej zmluvy a pred zánikom tejto
Rámcovej zmluvy
a)

b)

c)

nastanú u Poskytovateľa dôvody na zrušenie registrácie Poskytovateľa pre daň z
pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona o DPH
a/alebo Poskytovateľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky alebo
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Poskytovateľa sa
stane štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom
Objednávateľa alebo
vstúpi Poskytovateľ do likvidácie, začne sa voči Poskytovateľovi konkurzné
konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
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sa Poskytovateľ zaväzuje najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti písomne
oznámiť vznik tejto skutočnosti Objednávateľovi. V prípade, že Poskytovateľ
v stanovenej lehote neoznámi písomne vznik niektorej zo skutočností uvedených
v písm. a), b) a c) tohto bodu Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na
náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku nesplnenia si oznamovacej povinnosti
Poskytovateľa, najmä na náhradu dane z pridanej hodnoty, ktorú ako ručiteľ uhradil
namiesto Poskytovateľa v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH.
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2.5.4

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak kedykoľvek po uzavretí tejto
Rámcovej zmluvy a pred zánikom tejto Rámcovej zmluvy vznikne (nastane)
ktorákoľvek zo skutočností uvedených v písm. a), b) a c) bodu 2.5.3 tejto Rámcovej
zmluvy, má Objednávateľ právo zadržať zo splatných častí Ceny (odplaty)
fakturovaných Poskytovateľom podľa tejto Rámcovej zmluvy, čiastku vo výške
zodpovedajúcej výške dane z pridanej hodnoty uvedenej na príslušnej faktúre.

2.5.5

Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi zádržné najneskôr do 14 dní po tom, čo
Poskytovateľ Objednávateľovi preukáže, že daň z pridanej hodnoty v plnej výške
odviedol príslušnému daňovému úradu.

2.5.6

V prípade, ak Objednávateľ ako ručiteľ v zmysle § 69 ods. 14 a § 69b zákona o DPH
uhradí daň z pridanej hodnoty namiesto Poskytovateľa, Objednávateľ je oprávnený
uspokojiť svoju pohľadávku na náhradu plnenia – dane z pridanej hodnoty zaplatenej
namiesto Poskytovateľa, ktorá Objednávateľovi v dôsledku toho voči Poskytovateľovi
vznikne, jej započítaním s pohľadávkou Poskytovateľa voči Objednávateľovi na
vyplatenie zádržného, s čím Poskytovateľ neodvolateľne a bezvýhradne súhlasí.

LEHOTA POSKYTNUTIA SLUŽBY
3.1

Lehota poskytnutia Služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Službu v lehote uvedenej v Objednávke,
resp. v lehote uvedenej v Žiadanke, ak táto nie je uvedená v Objednávke.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na poskytnutie Služby
za podmienok uvedených v tejto Rámcovej zmluve.
V prípade, že Poskytovateľ nemôže vlastnými kapacitami poskytnúť požadovanú Službu
v lehote požadovanej Objednávateľom, je povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo
zabezpečiť poskytnutie Služby prostredníctvom subdodávateľa. Zároveň je Poskytovateľ o tejto
skutočnosti povinný bezodkladne telefonicky alebo písomne informovať Objednávateľa.
V prípade, že Poskytovateľ nemôže zabezpečiť poskytnutie požadovanej Služby v lehote
požadovanej Objednávateľom ani prostredníctvom subdodávateľa, je povinný o tejto skutočnosti
písomne informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti
dozvie. Toto oznámenie bude obsahovať dôvody omeškania a náhradný deň poskytnutia Služby.
Splnením povinnosti Poskytovateľa uvedenej v tomto odseku nie sú dotknuté ostatné nároky
Objednávateľa vyplývajúce z porušenia záväzku Poskytovateľa poskytnúť Službu včas.

3.2

Dôsledky omeškania s poskytnutím Služby
V prípade, že Poskytovateľ, resp. subdodávateľ neposkytne Službu v lehote podľa Objednávky
alebo Žiadanky, Poskytovateľ je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný ihneď
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % Ceny Žiadanky, na základe ktorej je
v omeškaní s poskytnutím Služby, za každý deň omeškania. Táto pokuta je splatná v 3. deň
nasledujúci po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na adresu Poskytovateľa.
V prípade, ak Poskytovateľ včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť, Poskytovateľ
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je po obdržaní písomnej žiadosti Objednávateľa povinný ihneď zaplatiť Objednávateľovi úroky
z omeškania vo výške 15 % ročne z celkovej nesplatenej časti zmluvnej pokuty.
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MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽBY
4.1

Miesto poskytnutia Služby
Miestom poskytnutia Služby sú prevádzky Objednávateľa uvedené v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej
zmluvy alebo iné miesta určené Objednávateľom v Objednávke, resp. Žiadanke, najmä miesta
realizácie vrtov, likvidácii sond a vrtov a opráv sond v rámci celej SR.
Prevzatím odpadov na miestach plnenia preberá plnú zodpovednosť za nakladanie s odpadmi
Poskytovateľ, ktorý je povinný s nimi nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade
s ustanoveniami zákona o odpadoch a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
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PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1

Faktúra
Platba bude uskutočnená na základe vyúčtovania poskytnutých Služieb Poskytovateľa formou
faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturačným obdobím bude kalendárny mesiac, pričom
Poskytovateľ vystaví faktúru ku každej Objednávke samostatne. Každá faktúra musí obsahovať
položkovitý
rozpis
všetkých
poskytnutých
Služieb,
druh
a množstvo
odpadu
zneškodneného/zhodnoteného počas príslušného mesiaca.

5.2

Náležitosti faktúry

5.2.1

Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti požadované platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a touto Rámcovou zmluvou, najmä:
a) označenie, že ide o faktúru;
b) obchodné meno, sídlo Objednávateľa a informáciu o zápise do OR;
c) obchodné meno, sídlo Poskytovateľa a informáciu o zápise do OR alebo iného
obdobného registra;
d) IČO, DIČ, IČ DPH a bankové spojenie Zmluvných strán;
e) číslo tejto Rámcovej zmluvy, konkrétnej Objednávky uvedenej na Žiadanke, číslo
nákladového strediska Objednávateľa, a/alebo nákladové stredisko zákazky uvedené
v Objednávke;
f)

kópia Žiadanky;

g) doklady uvedené v bode 8 tejto Rámcovej zmluvy;
h) poradové číslo faktúry;
i)

identifikáciu predmetu plnenia;

j)

položkovitý rozpis všetkých poskytnutých Služieb;

k) cenu fakturovaných Služieb bez DPH;
l)

výšku DPH v EUR;

m) cenu fakturovaných Služieb vrátane DPH;
n) sumu k úhrade;
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o) deň dodania;
p) deň vystavenia faktúry;
q) lehotu splatnosti faktúry;
r)

podpis osoby oprávnenej k podpisu faktúry za Poskytovateľa;

s) kópiu Preberacieho protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami;
t)

meno a telefonické
vybavovanie faktúry;

spojenie

zamestnanca

Poskytovateľa

zodpovedného

za

u) prílohy požadované touto Zmluvou.

Platby budú Objednávateľom uskutočnené v plnej výške, v eurách a to najneskôr v deň
splatnosti faktúry.
Poskytovateľ je povinný písomne informovať o cene za komunálny odpad v závislosti od výšky
poplatku za komunálny odpad v zmysle aktuálneho Všeobecne záväzného nariadenie danej
obce (ďalej len VZN), pod ktorú spadá likvidácia daného odpadu najneskôr do 5 pracovných dní
od jeho aktualizácie .
5.2.2

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi a touto Zmluvou alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje
a/alebo kalkulácie fakturovaných čiastok, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju bez zaplatenia
späť Poskytovateľovi na prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastavuje
a nová lehota splatnosti začína plynúť odznova odo dňa doručenia novej - opravenej faktúry. V
tomto prípade Poskytovateľ nemá právo na úrok z omeškania úhrady peňažného záväzku
Objednávateľa.

5.2.3

Bankové spojenie Poskytovateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením
dohodnutým v tejto Rámcovej zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátiť faktúru
Poskytovateľovi k odstráneniu nezrovnalostí, pokiaľ Poskytovateľ najneskôr spolu s doručením
faktúry nepožiadal Objednávateľa o zmenu bankového spojenia postupom podľa nasledujúceho
bodu Rámcovej zmluvy.

5.2.4

O zmenu bankového spojenia za účelom presmerovania platby môže požiadať Zmluvná strana
aj iným spôsobom než dodatkom k tejto Rámcovej zmluve, a to oficiálnou žiadosťou
o presmerovanie platby na účet uvedený v takejto žiadosti, ktorú doručí druhej Zmluvnej strane.
Takáto žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať za Zmluvnú stranu.

5.3

Spôsob fakturácie
Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom prevzatí Služby Objednávateľom
vrátane sprievodnej dokumentácie, na základe Preberacieho protokolu podpísaného oboma
Zmluvnými stranami. Faktúra bude Objednávateľovi doručená najneskôr do 10 kalendárnych
dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca; prílohou každej faktúry sú kópie
Preberacích protokolov podpísané oboma Zmluvnými stranami a ďalšie doklady uvedené
v článku 8 tejto Rámcovej zmluvy.

5.4

Splatnosť faktúry
Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pokiaľ nebude na faktúre
uvedený neskorší termín splatnosti. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa
považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa. Ak deň splatnosti faktúry pripadne
na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.
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6

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1

Rozsah zodpovednosti Poskytovateľa za vady
Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Služba v okamihu, kedy je Služba poskytnutá
Objednávateľovi.

6.2

Práva Objednávateľa v prípade výskytu vady
Ak má Služba vady, Objednávateľ je oprávnený:
(a) požadovať odstránenie vád poskytnutím náhradnej Služby alebo poskytnutím chýbajúcej
časti Služby, alebo (b) požadovať primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3, alebo (c)
zabezpečiť poskytnutie Služby treťou osobou na náklady Poskytovateľa, alebo (d) ihneď
odstúpiť od Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky a/alebo Žiadanky.

6.3

Zľava z Ceny v prípade výskytu vady
V prípade, ak podľa tejto Rámcovej zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné
strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia
nasledovných skutočností: (a) náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na
činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Služba stala bezvadnou v zmysle tejto Rámcovej
zmluvy a/alebo Objednávky a/alebo Žiadanky, (b) hodnota Služby, (c) význam Služby pre
hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a (d) výška škôd, ktoré môžu byť
vadnosťou Služby Objednávateľovi spôsobené. Uplatňovaním zľavy z Ceny podľa tohto odseku
nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Rámcovej zmluve alebo nárok na
náhradu škody.
Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť časť Ceny, ktorá by zodpovedala
jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto odseku, ak by vady neboli odstránené.

6.4

Voľba medzi nárokmi, súbeh nárokov
Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 6.2 Objednávateľovi patrí, ak túto voľbu oznámi
Poskytovateľovi: (a) v oznámení vád zaslanom Poskytovateľovi alebo (b) do 10 pracovných dní
po zaslaní tohto oznámenia Poskytovateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže
v každom prípade popri nároku uvedenom v odseku 6.2 písm. (a) požadovať (formou
oznámenia) aj primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3.

6.5

Zmena nároku uplatneného Objednávateľom
Objednávateľ je oprávnený meniť nárok uplatnený v súlade s odsekom 6.4 aj bez súhlasu
Poskytovateľa v prípade, že: (a) predchádzajúci postup Poskytovateľa vzbudzuje
v Objednávateľovi odôvodnené pochybnosti o schopnosti Poskytovateľa vady včas odstrániť,
alebo (b) Poskytovateľ po primeranom čase ešte nevykonal podstatnú časť úkonov smerujúcich
k uspokojeniu nároku Objednávateľa.

6.6

Dodatočná požiadavka na náhradné plnenie
Ak sa po uskutočnení voľby nároku Objednávateľom v súlade s odsekom 6.4 v spojení s
odsekom 6.2 písm. (b) ukáže, že: (a) vady Služby sú neodstrániteľné, (b) s odstránením vád by
boli spojené neprimerané náklady, (c) na odstránenie vád by sa vyžadovala neprimerane veľká
súčinnosť Objednávateľa alebo (d) by odstránenie vád bolo možné len po uplynutí
neprimeraného času, môže Objednávateľ, v rozumnej lehote písomne určenej Objednávateľom,
požadovať poskytnutie náhradnej Služby (ktoré bude uskutočnené na náklady Poskytovateľa),
ak o to Objednávateľ požiada do 5 pracovných dní po tom, čo Poskytovateľ oznámil
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Objednávateľovi horeuvedené skutočnosti alebo po tom, čo sa o horeuvedených skutočnostiach
Objednávateľ inak dozvedel.

6.7

Nároky Objednávateľa pri neodstránení vád zo strany Poskytovateľa
Ak Poskytovateľ: (a) neodstráni vady Služby v dodatočnej lehote písomne určenej
Objednávateľom v súlade s odsekom 6.2 alebo 6.4 alebo (b) ak písomne oznámi
Objednávateľovi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, potom môže Objednávateľ požadovať
primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 alebo odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy alebo od
Objednávky alebo Žiadanky.

6.8

Náhrada nákladov pri odstraňovaní vád
Poskytovateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré Objednávateľovi
vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Poskytovateľovi pri odstraňovaní vád.

6.9

Návrh Poskytovateľa na určenie lehoty na odstránenie vád
Dokiaľ Objednávateľ neurčí lehotu na odstránenie vád v súlade s odsekom 6.2 alebo 6.4,
neuplatní nárok na zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 alebo neodstúpi od tejto Rámcovej zmluvy
alebo od Objednávky alebo Žiadanky, môže Poskytovateľ oznámiť Objednávateľovi, že vady
odstráni v určitej lehote.
Objednávateľ má právo takto navrhnutú lehotu písomne alebo telefonicky odmietnuť s uvedením
dôvodov a zároveň navrhnúť inú lehotu.

6.10

Spôsob uplatnenia nároku na zľavu z Ceny
Objednávateľ môže o uplatnenú zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 znížiť Cenu alebo časť Ceny
platenú Poskytovateľovi na základe faktúr.
(i)

Zľava z Ceny po jej zaplatení

V prípade, ak Objednávateľ už Cenu alebo jej časť zaplatil, Objednávateľ má právo na: (a)
vrátenie tejto Ceny do výšky uplatnenej zľavy z Ceny podľa odseku 6.3 spolu s úrokmi vo výške
15 % ročne alebo (b) započítanie nároku na zľavu z Ceny podľa odseku 6.3 s akoukoľvek
pohľadávkou Poskytovateľa voči Objednávateľovi spolu s úrokmi vo výške 15 % ročne. V tomto
prípade je Poskytovateľ povinný do 5 dní od obdržania písomnej výzvy Objednávateľa (kde
Objednávateľ špecifikuje výšku zľavy z Ceny spolu s uvedenými úrokmi) na takto špecifikovanú
zľavu vystaviť dobropis v prospech Objednávateľa.
(ii)

Zľava z Ceny pred jej zaplatením

V prípade, ak Objednávateľ Cenu alebo jej časť ešte nezaplatil, je oprávnený vrátiť faktúru späť
Poskytovateľovi a oznámiť mu výšku zľavy z Ceny podľa odseku 6.3 a tohto odseku. V takom
prípade je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu vystaviť novú faktúru v prospech
Objednávateľa, ktorá zohľadní takto uplatnenú zľavu z Ceny.
(iii)

Pokuta za nevystavenie dobropisu

V prípade, ak Poskytovateľ odmietne vystaviť dobropis alebo novú faktúru v zmysle odseku 6.10
(i) alebo (ii) do 10 dní od obdržania oznámenia Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený
požadovať od Poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške 10% Ceny. Táto pokuta je splatná do
desiatich dní od obdržania žiadosti Objednávateľa. V prípade ak Poskytovateľ včas neuhradí
takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť, Poskytovateľ je po obdržaní písomnej žiadosti
Objednávateľa povinný zaplatiť Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 15 % ročne
z celkovej nesplatenej časti zmluvnej pokuty. Týmto odsekom nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody.
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6.11

Oddeliteľnosť nárokov Objednávateľa
Pre odstránenie pochybností, nároky Objednávateľa z vád Služby sa nedotýkajú jeho nárokov
na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu alebo akýchkoľvek iných nárokov Objednávateľa,
ktoré nie sú výslovne uvedené v tejto Rámcovej zmluve.

7
7.1

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A PORUŠENIE ZMLUVY
Zodpovednosť Objednávateľa
Objednávateľ nesie zodpovednosť za škody spôsobené Poskytovateľovi porušením Rámcovej
zmluvy, Objednávky alebo Žiadanky a to najmä odovzdaním nevhodného odpadu (Objednávateľ
poskytne neúplné alebo nesprávne podklady, resp. informácie týkajúce sa odpadu).
Objednávateľ nezodpovedá za ušlý zisk, ušlý zárobok a ostatné nepriame škody, ktoré boli
spôsobené Poskytovateľovi v prípade porušenia Objednávky alebo Žiadanky alebo Rámcovej
zmluvy.

7.2

Zodpovednosť Poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa pred akýmikoľvek a všetkými povinnosťami,
stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami (inými než daňami z príjmu),
záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne
poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktoré Objednávateľ utrpí a ktoré
akýmkoľvek spôsobom súvisia alebo vznikajú na základe priameho či nepriameho porušenia
akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Poskytovateľa podľa tejto Rámcovej zmluvy
alebo Objednávky, alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom,
ktorý podlieha tejto Rámcovej zmluve.
Poskytovateľ zodpovedá za škodu na majetku Objednávateľa a/alebo majetku tretej strany,
ktorú spôsobil pri plnení povinností, ku ktorým sa zaviazal touto Rámcovou zmluvou.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade, keď zistí prítomnosť nevhodného odpadu dodaného
Objednávateľom, bezodkladne na to Objednávateľa upozorní a zároveň je Poskytovateľ
oprávnený odmietnuť prevzatie takéhoto odpadu.
V prípade, že Poskytovateľ nemá právo nakladať s prevzatým nevhodným odpadom,
Objednávateľ uhradí náklady spojené s manipuláciu a prepravou odpadu späť Objednávateľovi.
V prípade vzniku škody pri nakladaní s Dohodnutým odpadom je Poskytovateľ povinný
zabezpečiť nahlásenie škodovej udalosti príslušným osobám a orgánom (Objednávateľ,
poisťovňa, polícia) a zabezpečiť zdokumentovanie škodovej udalosti.
V prípade, že Objednávateľ odstúpi od Objednávky alebo Žiadanky z dôvodu porušenia
Objednávky alebo Žiadanky zo strany Poskytovateľa, Poskytovateľ je povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % Ceny.
V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ nenakladá s odpadmi spôsobom stanoveným
touto Rámcovou zmluvou a/alebo Objednávkou a/alebo Žiadankou, prípadne porušil iné
povinnosti, ku ktorým sa zaviazal touto Rámcovou zmluvou, má Objednávateľ právo požadovať
od Poskytovateľa, v závislosti na závažnosti porušenia Rámcovej zmluvy, zaplatenie
nasledujúcich zmluvných pokút:
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Por.
číslo

Bližšia špecifikácia porušenia zmluvy

1

Poskytovateľ pri preprave nebezpečných odpadov nepotvrdí
a nevyplní sprievodný list NO (položka 7 a 8), prepisom do
všetkých ôsmich listov a následne neponechá list č. 1
Objednávateľovi.

100 € za každý prípad

2

Poskytovateľ nezašle potvrdený a vyplnený sprievodný list NO
(položka 4 až 6, 14 až 17, 19, 22) Objednávateľovi – tlačivo č.
4.

100 € za každý prípad

3

Poskytovateľ nenakladá s odpadmi činnosťami R1 až R12,
ktoré sú určené na zhodnotenie (takýto odpad je druhotnou
surovinou).

2000 € za každý zistený
prípad

4

Poskytovateľ nevykonáva činnosť nakladania s odpadmi
spôsobom stanoveným v Prílohe č. 1 (v rozpore s vydanou
autorizáciou, rozhodnutím, súhlasmi od príslušných orgánov
štátnej správy, ktoré môže Objednávateľ požadovať predložiť),
resp. neoznámi Objednávateľovi zmeny predmetných
rozhodnutí, súhlasov, autorizácii od orgánov štátnej správy.

2000 € za každé zistené
porušenie

5

Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ zneškodňuje alebo
zhodnocuje odpad inak ako je to uvedené v tejto Rámcovej
zmluve.

2000 € za každý zistený
prípad

6

7
8

9

Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ nevykonáva prepravu NO
v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave
nebezpečných vecí (ADR), v prípade nedostatočného,
nesprávneho alebo žiadneho:
a) označenia vozidla,
b) písomných dokladov vozidla a vodiča,
c) osobitného a protipožiarneho vybavenia vozidla.
Poskytovateľ neposkytne Službu v termíne požadovanom
Objednávateľom.
Objednávateľ zistil. Že Poskytovateľ nemá uzavreté poistenie
podľa budu 1.2.2.resp. poistná suma je nižšia ako 500 000 €.
Poskytovateľ spôsobil škodu a nemá uzavreté poistenie podľa
bodu 1.2.2., resp. poistná suma je nižšia ako 500 000 €.

Zmluvná pokuta [EUR]

1000 € za každý zistený
prípad

100 € za každý prípad
5000 € za každý prípad
náhrada
rozsahu

škody

v plnom

Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto odseku Rámcovej zmluvy nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody.

8

DOKLADY DODANÉ SPOLU S POSKYTNUTÍM SLUŽBY
Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá Objednávateľovi bez akejkoľvek výzvy dokumenty týkajúce
sa nakladania s odpadmi, najmä:
(i)

vážne lístky potvrdzujúce množstvo zneškodneného/zhodnoteného odpadu odobraného
Poskytovateľom,

(ii)

vyplnený a potvrdený sprievodný list nebezpečného odpadu č. 1 pri prevzatí odpadu,

(iii)

vyplnený a potvrdený sprievodný list nebezpečného odpadu č. 4.

Tieto doklady je Poskytovateľ povinný pripojiť ku každej faktúre.
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9

OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1

Vyššia moc
Poskytovateľ a Objednávateľ nie sú povinní plniť povinnosti podľa Objednávky počas doby
trvania okolností, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán a ktoré vylučujú ich zodpovednosť
v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, ak takéto okolnosti nastanú, Poskytovateľ
je oprávnený predĺžiť termín poskytnutia Služby a Objednávateľ je oprávnený predĺžiť termín
splatnosti faktúry o dobu trvania takýchto okolností. Zmluvná strana, ktorá bola takýmito
okolnosťami postihnutá, je však povinná o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať
druhú Zmluvnú stranu, inak nebude mať nárok na uplatnenie svojich práv podľa tohto odseku.

9.2

Postúpenie Rámcovej zmluvy alebo Objednávky
Objednávateľ je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej
zmluvy alebo z Objednávky na tretiu osobu. Poskytovateľ je oprávnený postúpiť všetky práva
a povinnosti vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy alebo z Objednávky na tretiu osobu len s
predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa, s výnimkou splnenia svojich záväzkov
pomocou subdodávateľa. Poskytovateľ je však v takomto prípade povinný informovať
Objednávateľa o rozsahu prác a služieb, ktoré nebude vykonávať vlastnými silami, najmenej 3
dni pred začatím výkonu týchto prác subdodávateľom.

9.3

Oddeliteľnosť ustanovení
Každé ustanovenie tejto Rámcovej zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa
platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov
nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia Rámcovej
zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti budú Zmluvné strany
v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch Rámcovej zmluvy, ktoré sú
potrebné na realizáciu zámerov Rámcovej zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné
ustanovenia.

9.4

Dôverné informácie
Informácie obsiahnuté v tejto Rámcovej zmluve, informácie, ktoré si Zmluvné strany vymenili v
súvislosti s Rámcovou zmluvou, Objednávkou alebo Žiadankou, v rámci rokovania o jej
uzatvorení, ako aj všetky informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo niektorej Zmluvnej strany
sú prísne dôverné a Zmluvné strany ich nie sú oprávnené prezradiť alebo inak poskytnúť tretej
osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti je porušujúca
Zmluvná strana povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strany zmluvnú pokutu vo výške 3 500 EUR.
Zaplatenie zmluvnej pokuty žiadnym spôsobom neobmedzuje právo poškodenej Zmluvnej
strany na náhradu škody podľa príslušných predpisov. Uvedené obmedzenia sa nevzťahujú na
poskytnutie dôverných informácií poradcom Zmluvnej strany (napr. audítorom, právnikom) za
predpokladu, že uvedení poradcovia budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom v
rozsahu uvedenom v tomto odseku. Rovnako Zmluvné strany berú na vedomie, že porušením
ustanovení tohto odseku nie je prípad poskytnutia dôvernej informácie na požiadanie orgánu
verejnej moci alebo iného štátneho orgánu a prípad, kedy je poskytnutie dôvernej informácie
Zmluvnej strane uložené všeobecne záväzným právnym predpisom.

9.5

Odstúpenie od Rámcovej zmluvy alebo Objednávky
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky a/alebo
Žiadanky, ak Poskytovateľ opakovane alebo závažne poruší akúkoľvek povinnosť Poskytovateľa
podľa tejto Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky a/alebo Žiadanky. Poskytovateľ je oprávnený
odstúpiť od tejto Rámcovej zmluvy, ak Objednávateľ poruší odsek 5.4 tejto Rámcovej zmluvy
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a je v omeškaní dlhšom než 60 dní. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným doručením
písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane a nemá vplyv na ustanovenie
o dôvernosti, ktoré zostáva platné a účinné.

9.6

Vypovedanie Rámcovej zmluvy alebo Objednávky
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto Rámcovú zmluvu alebo Objednávku ukončiť bez
uvedenia dôvodu odoslaním písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. Takáto písomná
výpoveď musí obsahovať dátum účinnosti výpovede a musí byť doručená druhej Zmluvnej
strane najneskôr 4 mesiace pred týmto dátumom. Výpovedná lehota začne plynúť dňom
doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane.

9.7

Vrátenie dokumentov a materiálu
Poskytovateľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo materiál, ktorý mu
Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto Rámcovou zmluvou a/alebo Objednávkou a/alebo
Žiadankou, ihneď potom ako: (a) Poskytovateľ vykonal Služby v zmysle tejto Rámcovej zmluvy,
(b) dôjde k odstúpeniu od tejto Rámcovej zmluvy alebo Objednávky alebo k inému ukončeniu
platnosti alebo účinnosti týchto zmlúv, alebo (c) o to požiada Objednávateľ.

9.8

Zmeny a dodatky
Táto Rámcová zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba formou písomných, vzostupne číslovaných
dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

9.9

Konflikt ustanovení
V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Rámcovej zmluvy a Objednávky, majú prednosť
ustanovenia Objednávky.

9.10

Oznámenia
Všetky oznámenia podľa tejto Rámcovej zmluvy sa podávajú písomne, a to doporučene,
expresnou kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich
doručením príslušnej Zmluvne strane; v prípade oznámenia faxom alebo e-mailom po potvrdení
úspešného prenosu príjemcovi, a to na adresy, ktoré Zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto
Rámcovej zmluvy, v prípade e-mailu adresy uvedené v bode 9.11. V prípade, že Zmluvná
strana, ktorej je takáto písomnosť adresovaná, jej prijatie odmietne, považuje sa na účely tejto
Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky za preukázateľné doručenie deň odmietnutia prevzatia
písomnosti; v ostatných prípadoch sa za deň doručenia pokladá najneskôr tretí pracovný deň,
ktorý uplynie od dátumu uloženia takejto písomnosti na pošte podľa poslednej známej adresy
Zmluvnej strany uvedenej v obchodnom alebo obdobnom registri.

9.11

Oprávnené osoby
K jednaniu a kontrole plnenia tejto Rámcovej zmluvy sú zmocnení:
za Objednávateľa:
- vo veciach zmluvných:
Ing. Martin Jarábek. 0905 592 501, martin.jarabek@nafta.sk
Ing. Martina Gereková. 0907 854 647, martina.gerekova@nafta.sk
vo veciach technických:
Mgr. Peter Bezay, 0915 759 382, peter.bezay@nafta.sk
Prípadne poverený zamestnanec Odboru HSE
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e-mailová adresa pre doručovanie Potvrdení Objednávok: nákup@nakup.sk
za Poskytovateľa:
-

vo veciach zmluvných:

-

vo veciach fakturačných:

-

vo veciach objednávania Služieb:

-

vo veciach technických:

o zvozy separovaného odpadu
o cisterny
o iné typy kontajnerov
e-mailová adresa pre doručovanie Objednávok:

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne informovať o prípadných zmenách kontaktných údajov
oprávnených osôb, resp. e-mailových adries pre doručovanie Objednávok a Potvrdení, bez
zbytočného odkladu po tom, čo príslušná zmena nastala.

9.12

Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Rámcovej zmluvy sú len informatívne. Nie sú súčasťou tejto
Rámcovej zmluvy a neovplyvňujú jej výklad.

9.13 Účinnosť
Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.07.2018 do 30.06.2019, pričom
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami.
Táto Rámcová zmluva môže byť predĺžená na ďalší kalendárny rok za rovnakých podmienok,
pokiaľ si Objednávateľ uplatní u Poskytovateľa opciu na predĺženie platnosti Rámcovej zmluvy
v termíne uvedenom v nasledujúcej vete. Opcia na predĺženie platnosti Rámcovej zmluvy bude
mať podobu písomného oznámenia Objednávateľa a považuje sa za riadne uplatnenú podaním
k poštovej preprave najneskôr 31.10.2017. Bez ohľadu na vyššie uvedené však môže byť týmto
spôsobom platnosť a účinnosť tejto Rámcovej zmluvy predĺžená najdlhšie do 30.06.2022.
Uplynutím platnosti tejto Rámcovej zmluvy nie je dotknutá platnosť a účinnosť uzatvorených
Objednávok, resp. Žiadaniek. Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy sa naďalej použijú na vzťahy
zmluvných strán vyplývajúce z Objednávok, resp. Žiadaniek, ktoré nezanikli splnením ku dňu
uplynutia platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy.
Skončenie platnosti Rámcovej zmluvy sa ďalej nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej
porušením Rámcovej zmluvy a/alebo Objednávky a/alebo Žiadanky, nárokov na zaplatenie
zmluvných pokút a úrokov z omeškania, nárokov vyplývajúcich z vád Služieb, ani zmluvných
ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré
podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po
ukončení platnosti a účinnosti tejto Rámcovej zmluvy.
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9.14

Právne predpisy
Táto Rámcová zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

9.15

Vyhotovenia
Rámcová zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane
jedno vyhotovenie.

9.16

Prílohy
Táto Rámcová zmluva má nasledujúce Prílohy:
Prílohe č.1 – Cenník
Príloha č. 2 – Zoznam stredísk Objednávateľa
Príloha č. 3 – Žiadanka na likvidáciu odpadu

V Bratislave, dňa

_____________________________

V

, dňa

___________________________

NAFTA a.s.
Meno: Ing. Martin Bartošovič

Meno:

Funkcia: Prokurista

Funkcia:

_____________________________

_____________________________

NAFTA a.s.
Meno:

Ing. Ladislav Goryl

Funkcia: Prokurista

Meno:
Funkcia:
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Príloha č. 2

Zoznam stredísk Objednávateľa
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počet a lokalitu zadaných stredísk.
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Príloha č. 3

Žiadanka na likvidáciu odpadu
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