ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB A PREDAJI ČIPOV č. ZM-AV-OD-20-0019
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. medzi týmito zmluvnými stranami

Poskytovateľ:
Spoločnosť:

KOSIT EAST s.r.o. Sídlo: Rastislavova 98, 043 46 Košice Zapísaná v: Obch. reg. OS Košice I, Odd.: Sro, Vl. č.: 39064/V
IČO: 50 273 884 DIČ: 2120268645 IČ DPH: SK2120268645

V zastúpení:

Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová, na základe plnej moci

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s. BIC: TATRSKBX IBAN: SK86 1100 0000 0029 4902 3996

Poverený zástupca:
Kontakt:

Romana Theiner
Telefón: 0910 828 773, Email: theiner@kosit.sk

(ďalej len „poskytovateľ”).

Objednávateľ:
Spoločnosť/obec:

Obec Myslina

Sídlo:

Myslina 19, 066 01 Humenné
IČO: DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná v obch.
registri:
Poverený zástupca:

Helena Podolinská

Kontakt:

Telefón: 0905 629 284 E-mail: podolinskah@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ”), (ďalej spolu „zmluvné strany” alebo jednotlivo „zmluvná strana”)
ČLÁNOK I - Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi službu špecifikovanú v ods. 2 tohto článku a zabezpečiť mu dodanie
a inštaláciu čipov na zberné nádoby a Objednávateľ sa zaväzuje za toto plnenie zaplatiť Poskytovateľovi cenu za podmienok dojednaných touto
zmluvou.
2. Predmetom tejto zmluvy je dodanie, inštalácia čipov a poskytnutie služby zo strany Poskytovateľa pre Objednávateľa, a to:
a) dodanie a inštalácia 150 ks čipov na zberné nádoby (ďalej ako „čipy“),
b) zabezpečenie dynamického váženia zberných nádob (ďalej ako „služba“)
(ďalej aj ako „predmet zmluvy“).
4. Poskytovateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy je v bezchybnom technickom stave a plne spôsobilý na určené užívanie.

ČLÁNOK II – Odovzdanie a prevzatie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ zabezpečí plnenie z predmetu tejto zmluvy do 30 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy obidvomi
zmluvnými stranami. Konkrétny termín a čas si zmluvné strany dohodnú operatívne (postačí e-mailom).
2. Miestom dodania predmetu zmluvy je Obecný úrad Objednávateľa na adrese:
Obecný úrad Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné.
3. Poskytovateľ je povinný odovzdať a Objednávateľ je povinný prevziať predmet zmluvy na dohodnutom mieste podľa ods. 2 tohto článku. Odovzdanie
a prevzatie predmetu zmluvy si zmluvné strany protokolárne potvrdia v preberacom protokole podpísanom zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Za týmto účelom sa Objednávateľ zaväzuje zabezpečiť prítomnosť svojho povereného zástupcu v dohodnutý deň odovzdania. Objednávateľ berie na
vedomie, že dňom odovzdania čipov tvoriacich predmet zmluvy prechádza na Objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na predmete zmluvy
a nebezpečenstvo náhodného zhoršenia jeho stavu.

ČLÁNOK III – Cena za poskytnutú službu
1. Zmluvné strany sa dohodli (v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení), že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za predmet
zmluvy spôsobom a vo výške, ako je to dohodnuté a špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Takto stanovená cena zahŕňa aj dodanie a inštaláciu
predmetu zmluvy Objednávateľovi do miesta dodania podľa čl. II ods. 2 tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať dohodnuté patby podľa ods. 1 tohto článku na základe faktúry – riadneho daňového
dokladu, vystavenej Poskytovateľom podľa podmienok dohodnutých v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3. Vo faktúre bude zahrnutá aj DPH v zmysle platných daňových predpisov ku dňu vzniku daňovej povinnosti. Originál faktúry Poskytovateľa odošle
Objednávateľovi poštou a v prípade požiadavky aj v kópii na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
4. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, je Objednávateľ
oprávnený vrátiť ju na opravu a/alebo doplnenie najneskôr do 5 dní od jej doručenia. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť až doručením
opravenej faktúry. Lehota na vrátenie faktúry podľa tohto odseku je dodržaná, ak Objednávateľ v uvedenej lehote odovzdá túto faktúru na poštovú
prepravu.
5. Dňom zaplatenia faktúry v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie deň pripísania sumy za poskytnutú službu v prospech bankového účtu
Poskytovateľa.
6. V prípade omeškania s úhradou faktúry je Poskytovateľ oprávnený požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
7. V prípade omeškania s úhradou splatnej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy zo strany
Objednávateľa s právom Poskytovateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Nárok na plnenie podľa čl. IV ods. 4 tejto zmluvy tým nie je dotknutý.

ČLÁNOK IV – Trvanie zmluvy a zmluvné sankcie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – 5 rokov, počnúc dňom jej účinnosti.
2. Táto zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu a za podmienok uvedených v tejto dohode,
b) ukončením platnosti zmluvy, na základe ktorej poskytuje Poskytovateľ pre Objednávateľa služby v oblasti odpadového hospodárstva, pokiaľ
sa zmluvné strany nedohodnú inak,
c) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia povinností uvedených v čl. III ods. 7 a čl. V ods. 2 písm. a) až e) tejto zmluvy; odstúpenie musí
byť písomné a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade riadneho splnenia všetkých zmluvných podmienok a zotrvania v zmluvnom vzťahu počas celej dohodnutej
doby trvania tejto zmluvy, čipy tvoriace predmet tejto zmluvy prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa posledným dňom trvania zmluvného vzťahu
a to za splnenia podmienky zaplatenia ich kúpnej ceny v plnej výške.
4. V prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu, a to bez ohľadu na dôvod ukončenia, sa Objednávateľ zaväzuje doplatiť Poskytovateľovi
sumu mesačného paušalného poplatku uvedeného v prílohe č.1 tejto zmluvy, do výšky naplnenia 5 ročného limitu. Poplatok bude
Objednávateľovi vyúčtovaný vystavením faktúry za rovnakých platobných podmienok, ako sú uvedené v čl. III tejto zmluvy.

ČLÁNOK V – Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť službu a čipy, ktoré su predmetom tejto zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) prevziať predmet zmluvy v dohodnutom počte, druhu a v určenom mieste,
b) nevykonávať žiadne zmeny alebo úpravy na predmete zmluvy,
c)
bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi poškodenie, zničenie, stratu, vadu alebo odcudzenie čipov, znefunkčnenie služby,
d) počas trvania tejto zmluvy a do času neuhradenia celkovej ceny za čipy a ich inštaláciu neposkytnúť službu a čipy do užívania tretej osobe,
okrem producentov komunálneho odpadu pochádzajúceho z územia Objednávateľa (poplatníci poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady), vrátane triedených zložiek opadu.
e) zabezpečiť ochranu čipov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, pred ich zničením, poškodením, stratou a odcudzením.
3. V prípade porušenia, resp. nesplnenia si povinností podľa ods. 2 písm. a) až e) tohto článku je Objednávateľ povinný nahradiť prípadnú škodu, ktorá
v súvislosti s tým Poskytovateľovi vznikne.
4. Objednávateľ je povinný používať Služby za účelom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohe a pritom dodržiavať princípy dobrých mravov,
verejného poriadku a v primeranej a prípustnej miere brať do úvahy záujmy tretích osôb a vyhýbať sa akémukoľvek konaniu alebo opomenutiu, ktoré by mohlo
znamenať ohrozenie alebo porušenie práv alebo záujmov Poskytovateľa alebo tretích osôb, najmä iných zákazníkov Poskytovateľa.
5. Objednávateľ je povinný poskytovať podľa požiadaviek Poskytovateľa všetku potrebnú súčinnosť, ktorú je možné od Objednávateľa spravodlivo požadovať
pre účely aktivácie a poskytovania Služieb alebo plnenia iných povinností Poskytovateľa.
6. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť – KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 36 205 214 (ďalej len ako „poskytovateľ
“), a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ
spracúva osobné údaje dotknutých osôb za účelom správy databázy informácií z čipov.
7. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť poskytovanie predmetu zmluvy v celkom rozsahu alebo len z časti Objednávateľovi z dôvodu:
a)
nezaplatenia splatnej ceny za predmet zmluvy, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku Zmluvy,
b)
podstatného porušenia zmluvných podmienok zo strany Objednávateľa.
8. Objednávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri plnení podľa tejto zmluvy, jedná sa najmä o akékoľvek
informácie obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Tieto
informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou Poskytovateľa, ktoré Objednávateľ získal ústne, písomne alebo v
akejkoľvek inej forme v súvislosti splnením predmetu zmluvy, sú dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie").
9. Poskytovateľ a Objednávateľ sa zaväzujú Dôverné infromácie používať výlučne na účely plnenia podľa tejto zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu
a zabezpečenie Dôverných informácií pred ich zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť Dôverné informácie žiadnej inej osobe. Poskytovateľ
môže poskytnúť Dôverné informácie svojim právnym poradcom či osobám, s ktorými bude na základe zmluvného vzťahu spolupracovať na plnení predmetu
podľa tejto Zmluvy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách zostáva zachovaná aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
10. Poskytovateľ a Objednávateľ sa zaväzujú infromácie získané z čipov používať výlučne na účely plnenia podľa tejto zmluvy a evidenčných povinností určených
legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

ČLÁNOK VI – Záverečné ustanovenia
1. Adresou pre doručovanie sa rozumie adresa sídla ako aj e-mailová adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy, pričom každú zmenu je dotknutá strana povinná
bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností platí, že zmena adresy nebola preukázateľne oznámená.
2. Písomnosť doručovaná elektronicky podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú najneskôr dňom nasledujúcim po dni jej odoslania. Písomnosť
doručovaná poštou sa považuje za doručenú aj dňom vrátenia zásielky odosielateľovi, bez ohľadu na dôvod jej nedoručenia, i keď sa adresát o nej nedozvie.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi
predpismi.
4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať
zvláštnych, v tejto zmluve neuvedených, ústnych dojednaní a dohôd.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, pre každú zo zmluvných strán po jednom exemplári.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust.
§47a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, o čom objednávateľ upovedomí Poskytovateľa (postačí e-mailom).
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani
za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú
vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

PRÍLOHY
1. Cenová kalkulácia (cenník)
2. Splnomocnenie zo dňa 21.01.2020

Za poskytovateľa

Za objednávateľa

V Košiciach dňa ……………..

KOSIT EAST s.r.o.
Ing. Lucia Šprinc, Ing. Renáta Rabatinová

V ………………… dňa

Obec Myslina
Helena Podolinská

