
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201526843_Z 

Uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Psychiatrická liečebňa Sučany 

Sídlo: Hradiská 20, 03852 Sučany, Slovenská republika 

IČO: 17335612 

DIČ: 2020598888 

IČ DPH: SK2020598888 

Číslo účtu: 

Tel: 0434293209 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: PolyStar, s.r.o. 

Sídlo: Slovenská 13 A, 94001 Nové Zámky, Slovenská republika 

IČO: 36552119 

DIČ: 2021726894 

IČ DPH: SK2021726894 

Číslo účtu: 

Tel: 0356447777 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti 

Kľúčové slová: Nemocničný odpad, nebezpečný odpad, odvoz odpadu, likvidácia odpadu, služby 

CPV: 90524400-0 - Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu; 90520000-8 - Služby súvisiace s 
rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom 

Druh/y: Služba 
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 

prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo zdravotnej starostlivosti v súlade s vyhláškou č. 
284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov (vyhláška č. 129/2004 Z.z. a vyhláška č. 409/2002 Z.z.), ktorými sa mení a 
dopĺňa vyhláška MŽP SR 284/2001 Z.z., 

• Pokračovanie: ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nemocničného odpadu zo 
zdravotnej starostlivosti 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Predpokladané množstvo nebezpečného odpadu - 24 mesiacov N 18 01 
03 

kg 10600 

Frekvencia poskytovania služieb mesiac 1x 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Typ odpadov: N (nebezpečný odpad) č.18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú 
osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy 
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2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 
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Názov 

1.Trvanie zmluvy na dobu 24 mesiacov 

2. Miesto poskytovania služby: sídlo objednávateľa 

3. Dodávateľ predloží do 10 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy : 

Pokračovanie: 3.a súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - Rozhodnutie vydané Obvodným úradom životného prostredia v 
súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Súhlas musí zahŕňať katalógové číslo 
triedy N - 18 01 03. 

Pokračovanie: 3.b súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, resp. Potvrdenie o registrácii na zber alebo prepravu 
odpadov ako predmet podnikania, vydaných Obvodným úradom životného prostredia, v súlade s § 7 ods. 1 písm. d) a § 15 ods. 1 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

Pokračovanie: v znení neskorších predpisov, alebo platnú zmluvu s prevádzkovateľom takéhoto zariadenia. Súhlas musí zahŕňať 
katalógové číslo triedy N - 18 01 03. 

Pokračovanie: 3.c rozhodnutie - súhlas na prepravu nebezpečných odpadov v rámci viacerých krajov v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov - vydané príslušným okresným úradom 

Pokračovanie: 3.d rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie/zhodnocovanie/zber odpadov v súlade s § 
7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vydané príslušným okresným úradom, 
Pokračovanie: v prípade, že dodávateľ nezabezpečuje zneškodnenie nebezpečného odpadu sám, predloží platnú zmluvu, ktorú má 
dodávateľ uzavretú so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov. 

Pokračovanie: 3.e čestné prehlásenie, že prevádzkovateľ zneškodňovacieho zariadenia má dostatočnú kapacitu pre spracovanie 
objemu nebezpečného odpadu počas trvania zmluvy. 

Pokračovanie: 3.f čestné vyhlásenie, že účastník bude prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať v súlade s požiadavkami 
ustanovenými v zákone NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej preprave v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami 
Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) 

4.V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EU, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške 
%, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do 
štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný DU. 

Názov Upresnenie 

Dodávateľ je povinný 
zabezpečiť ochranu odpadov 
pred takými vonkajšími vplyvmi, 
ktoré by mohli spôsobiť vznik 
nežiaducich reakcií v odpadoch 
(napr. vznik požiaru, výbuch, 
....) 

Nedodržanie Osobitných 
podmienok plnenia predmetu 
zákazky v bodoch 3.a až 3.f 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Objednávateľ si vyhradzuje 
právo považovať 
predpokladané množstvo za 
nezáväzné. V prípade potreby si 
objednávateľ vyhradzuje právo 
objednať nižšie množstvá ako 
sú predpokladané. V prípade, 
že budú objednané nižšie 
množstvá ako sú 
predpokladané množstvá, 

Pokračovanie: nevzniká 
dodávateľovi automaticky nárok 
na dodanie kompletného 
rozsahu predmetu zákazky, tak 
ako je definovaný v technickej 
špecifikácii predmetu zákazky. 

Upozorňujeme na doplnenie 
ustanovenia § 26 ods. 1 písm. 
c) zákona o verejnom 
obstarávaní od 29.4.2015 o 
podmienky účasti týkajúceho sa 
osobného postavenia o 
skutočnosť, že verejného 
obstarávania sa môže zúčastniť 
len ten, 



Pokračovanie: ktorý nie je v 
reštrukturalizácii. Táto 
skutočnosť sa preukazuje 
potvrdením príslušného súdu, 
nie starším ako tri mesiace aj 
ako aktualizačný údaj Zoznamu 
podnikateľov, ktorý vedie Úrad 
pre verejné obstarávanie. 

Hmotnosť nebezpečného 
odpadu bude zistená odpadu 
bude zistená odvážením na 
certifikovanom vážnom 
zariadení dodávateľa. 

Objednávateľ dopredu 
telefonicky nahlási dodávateľovi 
množstvo zhromaždeného 
nebezpečného odpadu a termín 
odberu. 

Dodávateľ poskytne svoje 
služby aj v kratšom intervale v 
nevyhnutých prípadoch na 
základe požiadavky 
objednávateľa. 

Dodávateľ je povinný v súlade s 
platnými zákonnými predpismi v 
odpadovom hospodárstve 
zaslať objednávateľovi 
Sprievodný list nebezpečných 
odpadov s uvedením skutočnej 
váhy zneškodneného 
nebezpečného odpadu. 

Dodávateľ sa zaväzuje 
zabezpečiť po vyhlásení 
núdzového stavu, výnimočného 
stavu , vojnového stavu a vojny 
odvoz a likvidáciu 
nebezpečného odpadu zo 
zdravotnej starostlivosti 
objednávateľovi, ako subjektu 
hospodárskej mobilizácie. 

Splatnosť faktúry je 21 
kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia na adresu 
objednávateľa. 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Žilinský 

Okres: Martin 

Obec: Sučany 

Ulica a číslo: Hradiská 20 

3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

1.1.2016 0:00:00 - 31.12.2017 23:59:00 
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3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: kg 

Množstvo: 10600,0000 

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 bez DPH: 6 762,80 EUR 

4.1 Sadzba DPH: 20,00 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 115,36 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 8.10.2015 9:03:04 

Objednávateľ: 
Psychiatrická liečebňa Sučany 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 
PolyStar, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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