Č. ..................................

ZMLUVA
UZATVORENÁ PODĽA UST. § 536 A NASL. ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
1. Poskytovateľ:
Green Wave Recycling s.r.o.
Obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, v oddiel Sro, vložke č.
26643/N
So sídlom: Ďurkova 9, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 45 539 197, IČ DPH: SK2023030196, DIČ: 2023030196
Číslo bankového účtu: IBAN: SK30 1100 0000 0029 2283 7041, BIC: TATRSKBX
Zastúpená konateľom spoločnosti:
Anton Žňava
ďalej ako " Poskytovateľ"
a
2. Objednávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
So sídlom: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
IČO: 00699021 IČDPH: SK2020879344
Číslo bankového účtu: IBAN: SK36 8180 0000 0070 0007 3594
Zastúpená:
Ing. Silvia Toldyová,
generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a všeobecnej správy
ďalej ako " Objednávateľ"
spoločne tiež ako „zmluvné strany“
dnešného dňa uzatvorili nasledujúcu ZMLUVU:
Preambula
0.1

Poskytovateľ je podnikateľom poskytujúcim služby v oblasti nakladania s odpadmi,
skartáciou dokumentov, a to:


Predaj recyklačných nádob – v rámci svojej maloobchodnej a veľkoobchodnej
činnosti Poskytovateľ predáva bezpečnostné a separačné nádoby na odpad.



Výkup recyklačných materiálov – Poskytovateľ vykupuje od Objednávateľov
recyklačný materiál, predovšetkým papier a plasty, pričom zároveň zabezpečí
odvoz tohto materiálu priamo od Objednávateľa ako aj následné zhodnotenie
tohto materiálu.



Mobilná skartácia dokumentov – služba na mieru prispôsobená požiadavkám
Objednávateľa tak, že skartačná jednotka sa dostaví priamo k Objednávateľovi,
resp. na ním určené miesto a v súlade s právnymi predpismi zabezpečí skartáciu
jeho neutajovaných dokumentov priamo pod dohľadom a kontrolou
Objednávateľa tak, aby bola zaručená absolútna diskrétnosť a ochrana a úplne
eliminované riziko prezradenia resp. úniku informácií uvedených v dokumentoch
určených na skartáciu. Táto záruka je výsledkom prísneho dodržiavania presne
stanovených postupov, ktoré sú výsledkom mnohoročnej činnosti a skúseností
sesterských spoločností Poskytovateľa v zahraničí. Poskytovateľ zároveň zabezpečí
likvidáciu papierovej hmoty, ktorá je výsledkom skartácie.

0.2

Poskytovateľ s Objednávateľom sa týmto v zmysle ustanovenia § 262 ods. 1)
Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že táto zmluva, vzťahy, práva a povinnosti,
ako aj nároky zmluvných strán ňou upravené, z nej vyplývajúce a od nej odvodené sa
budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.

0.3

Poskytovateľ je držiteľom platného „Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti
podnikateľa“ vydaného Národným bezpečnostným úradom pod číslom: SP-BP-7963/2010-C, ktorého kópia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.

0.4

Konateľ spoločnosti Green Wave Recycling s.r.o. - Anton Žňava je držiteľom platného
„Certificate of Security Clearance“ vydaný Národným bezpečnostným úradom pod
číslom: SP-PB-2372/2010-Ž a týmto sa zaväzuje dodržiavať po celú dobu platnosti tejto
zmluvy všetky ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov. Kópia certifikátu tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy
Článok 1
Predmet zmluvy

1.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa vykonať dielo pre Objednávateľa
a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za dielo v rozsahu
a za podmienok uvedených v tejto zmluve:


LIKVIDÁCIA REGISTRATÚRNYCH ZLOŽIEK PO LEHOTÁCH ULOŽENIA A INÉHO
PAPIEROVÉHO MATERIÁLU - skartácia dokumentov Poskytovateľom priamo
u Objednávateľa, alebo na mieste Objednávateľom určenom (ďalej ako
„SKARTÁCIA PAPIEROVÉHO MATERIÁLU“).



LIKVIDÁCIA CD / DVD A INÉHO NEPAPIEROVÉHO MATERIÁLU - skartácia iných
nosičov údajov Poskytovateľom priamo u Objednávateľa, alebo na mieste
Objednávateľom určenom (ďalej ako „SKARTÁCIA INÝCH NOSIČOV ÚDAJOV“).



LIKVIDÁCIA / ODVOZ MATERIÁLOV URČENÝCH NA RECYKLÁCIU, podľa potreby
odberateľa z miesta odberateľovej prevádzky alebo ním určeného miesta (ďalej
ako „RECYKLÁCIA“) .

Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1

SKARTÁCIU PAPIEROVÉHO MATERIÁLU bude Poskytovateľ vykonávať tak, že
Objednávateľ zašle Poskytovateľovi písomnú objednávku, v ktorej uvedie druh, typ
a množstvo dokumentov, ktoré Objednávateľ chce dať zoskartovať, ako aj miesto a
požadovaný termín skartovania (ďalej len „OBJEDNÁVKA“), a Poskytovateľ túto
objednávku v lehote 3 dní príjme a písomne potvrdí (ďalej len „POTVRDENIE
OBJEDNÁVKY“). Požadovaná písomná forma objednávky a jej potvrdenia je splnená i
v prípade, že ju druhá zmluvná strana preukázateľne obdrží faxom či v elektronickej
forme (e-mailom).

2.2

SKARTÁCIU INÝCH NOSIČOV ÚDAJOV bude Poskytovateľ vykonávať tak, že
Objednávateľ zašle Poskytovateľovi písomnú objednávku, v ktorej uvedie druh, typ
a množstvo dokumentov, ktoré Objednávateľ chce dať zoskartovať, ako aj miesto a
požadovaný termín skartovania (ďalej len „OBJEDNÁVKA“), a Poskytovateľ túto
objednávku v lehote 3 dní príjme a písomne potvrdí (ďalej len „POTVRDENIE
OBJEDNÁVKY“). Požadovaná písomná forma objednávky a jej potvrdenia je splnená i
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v prípade, že ju druhá zmluvná strana preukázateľne obdrží faxom či v elektronickej
forme (e-mailom).
2.3

RECYKLÁCIU bude Poskytovateľ vykonávať tak, že Objednávateľ zašle Poskytovateľovi
písomnú objednávku, v ktorej uvedie druh, typ a množstvo materiálu určeného na
recyklaciu ako aj miesto a požadovaný termín skartovania (ďalej len „OBJEDNÁVKA“),
a Poskytovateľ túto objednávku v lehote 3 dní príjme a písomne potvrdí (ďalej len
„POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“). Požadovaná písomná forma objednávky a jej
potvrdenia je splnená i v prípade, že ju druhá zmluvná strana preukázateľne obdrží
faxom či v elektronickej forme (e-mailom).

2.4

Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje na prijatie záväzných objednávok podľa ods.
2.1, 2.2, 2.3, okrem prípadu, ak by objednávka Objednávateľa nebola dostatočne
zrozumiteľná a určitá, alebo ak by Objednávateľom požadovaný termín
SKARTOVANIA, bol pre Poskytovateľa nesplniteľný. V takom prípade je Poskytovateľ
povinný bezodkladne Objednávateľa informovať o najbližšom možnom termíne
realizácie objednávky Objednávateľa.
Článok 3
Cena a platobné podmienky

3.1

Všetky ceny v zmysle tejto zmluvy a ich platnosť sú u jednotlivých objednávok
stanovené podľa platného ponukového CENNÍKA Poskytovateľa, ktorý tvorí Prílohu č.
1 tejto zmluvy (ďalej len „CENNÍK“), pokiaľ nebude v prípade konkrétnej OBJEDNÁVKY
výslovne dohodnuté inak (ďalej len „CENA“).

3.2

Platnosť CENNÍKA je časovo ohraničená, a to po dobu platnosti tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, že dohodnutá CENA v zmysle tejto zmluvy, sa môže v nasledujúcich
rokoch platnosti zmluvy upraviť o percentuálny medziročný nárast miery inflácie
vyhlasovanej Štatistickým úradom SR. Cena zvýšená o index inflácie v jednom roku,
bude základom pre výpočet v nasledujúcom roku.

3.3

Objednávateľ vystavením a odoslaním objednávky akceptuje konkrétnu cenu podľa
cenníka Poskytovateľa a potvrdzuje, že bol s takým spôsobom stanovenia ceny
dopredu riadne oboznámený.
Objednávka musí obsahovať najmä:
 obchodné meno Objednávateľa
 sídlo Objednávateľa
 IČO Objednávateľa, ak mu bolo pridelené
 DIČ, IČ DPH Objednávateľa, ak mu boli pridelené,
 označenie registrového súdu, oddielu a čísla vložky, príp. označenie
živnostenského úradu a čísla zápisu, príp. údaj o zápise v inom registri
Objednávateľa
 číslo bankového účtu Objednávateľa
 presnú špecifikáciu plnenia
 miesto plnenia
 meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu ktorá je za odberateľa oprávnená
vybavovať konkrétnu objednávku
 dátum
 podpis

3.4

Cenu sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi na základe faktúry
vystavenej Poskytovateľom po zrealizovaní každej objednávky Objednávateľa.
Podkladom pre vystavenie faktúry bude doklad o plnení v zmysle jednotlivých
objednávok podľa Článku 6 tejto zmluvy, t.j. buď dodací list dopravcu (nákladný list) a
obomi zmluvnými stranami potvrdený dodací list, resp. iný dokument preukazujúci
vykonanie skartácie potvrdený obomi zmluvnými stranami. Cena bude účtovaná a
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platená v európskej menovej jednotke Euro (EUR.
Faktúra bude obsahovať nasledujúce údaje:
 označenie služby a číslo objednávky
 názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak mu bolo pridelené, označenie reg. súdu a
príslušného oddielu a čísla vložky Objednávateľa
 názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak mu bolo pridelené, označenie reg. súdu a
príslušného oddielu a čísla vložky Poskytovateľa
 číslo bankového účtu Poskytovateľa
 fakturovanú čiastku
 splatnosť podľa zmluvy
 DPH
 podpis Poskytovateľa
3.5

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry, pokiaľ nie je v prípade tejto
zmluvy dohodnuté inak. V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny,
je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za každý deň
omeškania. Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania fakturovanej sumy v plnej výške
na bankový účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Článok 4
Výhrada vlastníctva a prechod vlastníctva

4.1

Na základe dohody zmluvných strán momentom SKARTÁCIE PAPIEROVÉHO
MATERIÁLU– fyzického znehodnotenia, na Poskytovateľa prechádza bezodplatne
vlastnícke právo k papierovej hmote, ktorá je výsledkom procesu predmetnej
skartácie.
Článok 5
Doba trvania zmluvy a jej ukončenie

5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 roky od nadobudnutia jej účinnosti.
V prípade, že Objednávateľ neoznámi písomne na adresu Poskytovateľa uvedenú
v obchodnom registri Poskytovateľovi 3 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola
táto zmluva uzatvorená, že trvá na ukončení zmluvného vzťahu, predlžuje sa doba jej
platnosti vždy o dva roky.

5.2

Platnosť tejto zmluvy môžu obe zmluvné strany ukončiť buď vzájomnou písomnou
DOHODOU alebo VÝPOVEĎOU bez uvedenia dôvodov. V prípade VÝPOVEDE tejto
zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je výpovedná lehota 3 mesiace a začína plynúť
prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.

5.3

Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Objednávateľ bude
v omeškaní s úhradou čo i len časti ceny v zmysle zmlúv uvedených v ods. Článku 3,
po dobu dlhšiu ako 30 dní.

5.4

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto ZMLUVY v prípade, ak Poskytovateľ
bude v omeškaní so svojou povinnosťou v zmysle Článku 2 po dobu dlhšiu ako 30 dní
po prijatí objednávky.
Článok 6
Vykonanie diela

6.1

Miesto plnenia pre všetky plnenia podľa tejto zmluvy je sídlo Objednávateľa alebo
miesto určené Objednávateľom, ktoré však musí byť uvedené v objednávke
Objednávateľa.
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6.2

Štandardná lehota na plnenia Poskytovateľa je 14 dní a počíta sa odo dňa prijatia
objednávky Poskytovateľom, pokiaľ nebude v prípade konkrétnej objednávky
dohodnuté inak. V prípade, že Objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti cenu
z predchádzajúcej objednávky v plnej výške vrátane zmluvnej pokuty, pokiaľ na jej
zaplatenie vznikne Poskytovateľovi nárok, nie je Poskytovateľ po dobu porušenia
záväzku Objednávateľa viazaný dohodnutou lehotou na plnenie z novej objednávky
a nemôže sa preto dostať do omeškania s plnením z tejto novej objednávky. Lehota
na plnenie Poskytovateľa v tomto prípade začína plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Objednávateľ zaplatil v plnej výške cenu vrátane
zmluvnej pokuty, pokiaľ na jej zaplatenie Poskytovateľovi vznikol nárok, z
predchádzajúcej objednávky.

6.3

Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením v prípadoch tzv. VYŠŠEJ MOCI, v dôsledku
ktorých nebude možné plniť v dohodnutom termíne, a ktorými sa pre účely tejto
zmluvy rozumie napr. prírodné a iné závažné neočakávané vplyvy, ako je snehová
kalamita, veterná smršť, povodeň, alebo štrajk na strane Poskytovateľa, jeho
dodávateľa alebo dopravcu, a pod.

6.4

Dielo – SKARTÁCIA / RECYKLÁCIA sa považuje za vykonané prevzatím určených
dokumentov / materiálov Poskytovateľom od Objednávateľa a vystavením
potvrdenia o SKARTÁCII / RECYKLÁCII Poskytovateľom – Certifikátu o zničení
dôverných dokumentov alebo nosičov / Preberacím protokolom.
Článok 7
Rozhodné právo

7.1

Táto zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky, ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky a to
najmä Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom znení.
Článok 8
Spolupráca zmluvných strán a mlčanlivosť

8.1

Objednávateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať Poskytovateľovi všetku potrebnú
súčinnosť, najmä že materiál určený na skartáciu sa nebude nachádzať v euro
obaloch, závesných zakladačoch a pákových zakladačoch.

8.2

Poskytovateľ a všetci jeho zamestnanci sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o
všetkých informáciách, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením tejto zmluvy
a považovať ich za dôverné a neoznámiť ich žiadnej tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
Článok 9
Záverečné ustanovenia

9.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

9.2

V prípade, ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neúčinné
alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť
ostatných zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť vzájomnú
súčinnosť pre to, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bolo
nahradené takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej
možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo
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nevykonateľným ustanovením. To isté platí aj pre prípad zmluvnej medzery.
9.3

Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú možné jedine formou písomného dodatku,
podpísaného obomi zmluvnými stranami.

9.4

Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú i na prípadných právnych nástupcov
zmluvných strán.

9.5

Táto zmluva je uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
dostane po jednom exemplári.

9.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

9.7

Strany sa zaväzujú urovnať
predovšetkým dohodou.

všetky

spory vzniknuté v súvislosti

s touto zmluvou

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 Cenník pre: Ministerstvo zahraničných veci a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Príloha č. 2 „Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa“ vydané
Národným bezpečnostným úradom pod číslom: SP-BP-796-3/2010-C
Príloha č. 3 „Certificate of Security Clearance“ vydaný Národným
bezpečnostným úradom pod číslom: SP-PB-2372/2010-Ž

V Nitre dňa …........................
…........................
Za Poskytovateľa:

V ........................................... dňa

Za Objednávateľa:

Anton Žňava

Ing. Silvia Toldyová

konateľ spoločnosti

MZVaEZ SR / GR-SEVS

6

Príloha č.1:

Cenník pre: Ministerstvo zahraničných veci a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
Likvidácia registratúrnych zložiek po lehotách uloženia (bez DPH):
Množstvo v kg

Cena v €

Od 1kg

1€ / skartácia

Likvidácia iného nepapierového materiálu (bez DPH):
Množstvo v kg

Cena v €

Od 1kg

0,13€ / kg

Likvidácia / odvoz materiálov určených na recykláciu (bez DPH):
Množstvo v kg

Cena v €

Od 1kg

0,8€ / kg

Cena zahŕňa:
pristavenie skartovacieho vozidla, pristavenie recyklačného vozidla, nakládka materiálu,
skartovanie, čas pracovníkov, odvoz skartovaného materiálu, vystavenie váhového lístku,
vystavenie certifikátu o zničení dokumentov, recykláciu materiálu

V Nitre dňa …........................
Za Poskytovateľa:

V Bratislave dňa …........................
Za Objednávateľa:

Anton Žňava

Ing. Silvia Toldyová

konateľ spoločnosti

MZVaEZ SR / GR-SEVS
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