Príloha k Výzve – Opis predmetu
zákazky

Predmet zákazky: Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Čakanovce
Opis predmetu zákazky

Jedná sa o zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu v obci Čakanovce v zmysle platnej
legislatívy a týchto podmienok:
• Predpokladané množstvo vyvezených 110 (120) l nádob / 1 zber – 180 ks (presný počet bude
aktualizovaný po zaplatení poplatkov za odpady).
• Predpokladané množstvo vyvezených 1100 l nádob / 1 zber – 3 ks (presný počet bude
aktualizovaný po zaplatení poplatkov za odpady).
• Počet zberov – 26 / rok (podľa zberového kalendára obce, prvý zber – júl 2020).
• VOK- 2x ročne
• Zber komunálneho odpadu zo zberných/odpadových nádob bude poskytovateľ realizovať v
čase od 06:00-18:00.
• Poskytovateľ umiestni zberné nádoby po ich vyprázdnení späť' na zberné alebo zvozové
stanovište.
• Objednávateľ si vyhradzuje právo považovať predpokladané množstvo za nezáväzné, určené
priemerom za dlhšie časové obdobie. Počas realizácie služby môže dôjsť' k nárastu alebo
úbytku množstva odpadov.
• Objednávateľ požaduje od poskytovateľa, počas poskytovania služieb, dodržanie noriem a
technických postupov, požiadaviek na ochranu bezpečnosti pri nakladaní a likvidácií odpadov a
dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce podľa platnej legislatívy.
• Objednávateľ vyžaduje od poskytovateľa služby vykonávať zber komunálneho odpadu
špeciálnym zberovým vozidlom.
• Poskytovateľ' je povinný vyprázdňovať' zberné nádoby tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, požiarnym a iným problémom, ku škode na majetku alebo poškodeniu
životného prostredia, postupovať' pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou.
• Poskytovateľ je povinný uskutočniť' náhradný vývoz do 24 hodín, ak nebolo možné dodržať'
dohodnutý harmonogram vývozu zo závažných dôvodov (napr. poveternostné podmienky,
porucha zberového vozidla, štátny sviatok a pod.)
• Fakturácia bude vykonaná v mesačnej periodicite, v štruktúre podľa množstva a rozsahu
poskytnutých služieb.
• Poskytovateľ služby je povinný predložiť' doklad o množstve odpadu (vážny lístok) a záznam
o prevádzke motorového vozidla objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou.
• Poskytovateľ je od momentu prevzatia odpadu na prepravu zodpovedný za manipuláciu a
nakladanie s týmto odpadom.
• Poskytovateľ je povinný akceptovať' požiadavku objednávateľ na zvýšenie respektíve
zníženie rozsahu plnenia.
• V prípade, že dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu rozsahu plnenia, peňažné plnenie bude
vychádzať z jednotkových cien za položku uvedených v položkovom rozpočte.
• Poskytovateľ' je povinný pred fakturáciou mesačne predkladať' objednávateľovi na
odsúhlasenie súpis poskytnutých služieb za predchádzajúci mesiac spolu so všetkými
podkladmi k fakturácii. Doklad o likvidácii odpadu (vážny lístok) je povinný predložiť'
objednávateľovi najneskôr spolu s faktúrou.
• V prípade zmeny počtu zberných nádob Objednávateľ' aktualizuje počet zberných nádob a
ohlási to poskytovateľovi služby (poštou alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu).
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Objednávateľ' si vyhradzuje právo zmeny objemu zberných nádob ako aj počet a umiestnenie.
• Poskytovateľ' služby je povinný pred začatím plnenia predmetu Zmluvy predložiť' všetky
povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné pre danú činnosť' a zaistiť' starostlivosť o
bezpečnosť' a ochranu zdravia pri práci.
• Objednávateľ' najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy určí
harmonogram zberu a vývozu odpadu. Harmonogram zberu môže zmeniť' objednávateľ' alebo
ho úplne zrušiť a do 5 pracovných dní oboznámi poskytovateľa služieb o zmene harmonogramu
zberu a vývozu odpadu.
• V celkovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky,
t. j. mzdy, doprava a poplatky spojené s likvidáciou, odvozom a uložením odpadu, okrem
zákonného poplatku, v zmysle vecne príslušnej a platnej legislatívy. Táto cena je konečná
a nie je možné ju jednostranne účastníkmi zmluvy navýšiť.
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