
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20229834_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica Trenčín
Sídlo: Legionárska 28, 91171 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 00610470
DIČ: 2021254631
IČ DPH: SK2021254631
Bankové spojenie: IBAN: SK2381800000007000280438
Telefón: 0326566250

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FCC Slovensko, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 18, 90051 Zohor, Slovenská republika
IČO: 31318762
DIČ: 2020358538
IČ DPH: SK2020358538
Bankové spojenie: IBAN: SK30 1100 0000 0026  2604 1970
Telefón: 00421 911 678 583

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Odber, preprava a zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti
Kľúčové slová: odpad, zdravotnícky, nebezpečný odpad, likvidácia nemocničného odpadu
CPV: 90520000-8 - Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým, zdravotníckym a nebezpečným 

odpadom; 90524400-0 - Zber, doprava a likvidácia nemocničného odpadu
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Odber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti

Funkcia

Predmetom zákazky je prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti v súlade so 
zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 
365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie: nebezpečné a 
ostatné odpady, skupina č.18 - Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu 
(okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti)

číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

18 01 03 (N) Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 
podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy. 

kg 42 500

18 01 04  Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 
nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska 
prevencie nákazy. 

kg 667

Spolu množstvo odpadu 18 01 03 (N) a 18.01.04 (O) kg 43 167

18 01 06 (N) Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných
látok alebo obsahujúce nebezpečné látky. kg 60

18 01 08 (N) Cytotoxické a cytostatické liečivá. kg 9
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Frekvencia poskytovania služieb 18 01 03 (N) a 18 01 
04 (N) pri celkovom odbere na 1 x 3 900 kg týždenne 1 -krát 2 - krát

Frekvencia poskytovania služieb 18 01 06 (N) mesačne 1-krát

Frekvencia poskytovania služieb 18 01 08 (N) ročne 2-krát 
(ročne)

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Druhy odpadov zo zdravotnej starostlivosti 
Objednávateľa: 

18 01 03 (N)  - časti a orgány tiel vrátane krvných 
vreciek a krvných konzerv

zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do
klinik boxov a chladiaceho zariadenia

18 01 03 (N) - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie 
podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie
nákazy

zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do
pevných, plastových vriec,  ostrý odpad sa ukladá do pevných, 
hrubostenných, uzatvárateľných nádob

18 01 04 (N) - obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, 
posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky

zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do
pevných, plastových vriec, nie je garantovaná 100% druhová 
čistota odpadu.

18 01 06 (N) - chemikálie pozostávajúce z 
nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa zlieva oddelene do 
pevného uzatvárateľného obalu resp. pôvodný obal

18 01 08 (N) - cytotoxické a cytostatické liečivá zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do
pevných obalov

Prevzatie odpadu zo zdravotnej starostlivosti z miesta dočasného zhromažďovania odpadu u Objednávateľa

a) Vystavenie Sprievodného listu nebezpečného odpadu
Dodávateľom pri každom odbere

Dodávateľ je povinný si plniť povinnosti pri preprave 
nebezpečného odpadu v zmysle § 26 Zákona o odpadoch

b) Vystavenie Sprievodného listu nebezpečného odpadu
Dodávateľom pri každom odbere

a na tlačive SLNO (Sprievodný list nebezpečného odpadu) potvrdiť
č.1 -odosielateľa a č. 3 – náklad odovzdaný dopravcovi.

c) Vystavenie Sprievodného listu nebezpečného odpadu
Dodávateľom pri každom odbere

Od potvrdenia SLNO oboma zmluvnými stranami a naloženia 
odpadu na dopravný prostriedok poskytovateľa služby preberá 
plnú zodpovednosť za ďalšie nakladanie s odpadom.

Prevzatie odpadu kategórie O
z miesta dočasného zhromažďovania odpadu u Objednávateľa 
vystaví Preberací protokol odpadu Dodávateľom, ktorý bude 
potvrdený pôvodcom odpadu, príjemcom a dopravcom.

Objednávateľ požaduje predkladať doklady potvrdené 
všetkými subjektmi, ktoré sa nakladania s odpadom 
zúčastňujú

doklad o mieste vykládky odpadu a potvrdenie o spôsobe 
nakladania s odpadom, spolu s účtovným dokladom – fakturáciou v
termíne do 5 dní od ukončenia mesiaca, v ktorom bol odpad 
odobratý.

Množstvá odpadu sú predpokladané a obstarávateľ 
požaduje váženie na úradne overenej váhe a doklad o 
skutočnom množstve odpadu doložiť ako podklad k 
fakturácii

áno

Nakládka odpadu zo zdravotnej starostlivosti

na vlastné náklady a vlastnými zamestnancami Dodávateľa 
prípadne podľa možnosti v súčinnosti so zamestnancami 
Objednávateľa. Za ďalšie nakladanie s týmto odpadom zodpovedá 
Dodávateľ.

Plnenie  služby požaduje objednávateľ dodržať aj počas 
prípadnej odstávky, nepredvídaných okolností na strane 
dodávateľa služby

počas sviatkov keď pripadnú na deň odberu.

Preprava odpadu zo zdravotnej starostlivosti z miesta prevzatia u Objednávateľa do miesta zhodnotenia alebo 
zneškodňovania v súlade s platnou legislatívou ADR.

Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej 
starostlivosti

v súlade s platnou legislatívou, normami a všeobecne záväznými 
predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Trvanie zmluvy na obdobie 2 mesiacov.

2. Prevzatie odpadu zo zdravotnej starostlivosti z miesta dočasného zhromažďovania u Objednávateľa (ako pôvodcu odpadu) 
sa bude Dodávateľom (ako príjemcom, dopravcom a zhodnocovateľom alebo zneškodňovateľom odpadu zo zdravotnej 
starostlivosti) uskutočňovať raz týždenne, resp. dva krát týždenne. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť odber odpadu v čase od 
6,00 do 13,30 hodiny.
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3. V technickej špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené ročné predpokladané množstvá. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
považovať predpokladané množstvá za nezáväzné. Objednávateľ požaduje od Dodávateľa realizovať zhodnotenie alebo 
zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti podľa skutočných množstiev. V prípade, že počas zmluvného obdobia budú 
odovzdané nižšie množstvá odpadu, ako sú predpokladané množstvá, nevzniká Dodávateľovi automaticky nárok na dodanie 
kompletného rozsahu predmetu zákazky tak, ako je definovaný v technickej špecifikácii predmetu zákazky.

pokračovanie 3.: V prípade výskytu  väčšieho množstva odpadu zo zdravotnej starostlivosti Dodávateľ zabezpečí mimoriadne 
prevzatie, prevoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie takéhoto odpadu mimo dohodnutý interval,  na základe telefonickej výzvy
a e-mailu.

5. Hmotnosť odpadu zo zdravotnej starostlivosti bude zistená odvážením na úradne overenom vážnom zariadení a doklad o 
skutočnej váhe odpadu bude priložený k fakturácií.

6. Nakládku odpadu zo zdravotnej starostlivosti zabezpečí Dodávateľ na vlastné náklady a vlastnými zamestnancami prípadne
podľa možnosti v súčinnosti so zamestnancami Objednávateľa.

7. Dodávateľ pri každom prevzatí odpadu kategórie N (nebezpečný) vystaví Sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO), 
ktorý bude potvrdený pôvodcom odpadu, príjemcom a dopravcom. Dodávateľ služby pri každom odbere odpadu kategórie O 
(ostatný) vystaví Preberací protokol  odpadu , ktorý bude potvrdený pôvodcom odpadu, príjemcom a dopravcom.  

8. Objednávateľ požaduje predkladať doklady potvrdené všetkými subjektmi, ktoré sa nakladania s odpadom zo zdravotnej 
starostlivosti zúčastňujú, a tieto doklady spolu s vážnymi lístkami predkladať spolu s účtovným dokladom – faktúrou v termíne 
najneskôr do 5 dní od ukončenia mesiaca, v ktorom bol odpad odobratý.

9.Množstvá odpadu sú predpokladané a Objednávateľ požaduje váženie na úradne overenej váhe a doklad o skutočnom 
množstve odpadu doložiť ako podklad k faktúre. Z dôvodu kontroly váženia požaduje Objednávateľ preváženie dopravného 
prostriedku Dodávateľa služby pred nakládkou a po nakládke na určenej úradne overenej váhe v mieste sídla Objednávateľa.

10. Dopravný prostriedok/kontajner Dodávateľa musí vyhovovať ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave 
nebezpečných vecí (Dohoda ADR).

11. Dodávateľ je povinný nakladať s odpadom Objednávateľa takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje 
životné prostredie a je v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.

10. Dodávateľ je povinný zabezpečiť ochranu odpadov zo zdravotnej starostlivosti pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by 
mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch) a je povinný zabezpečiť dopravu a 
zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti v súlade s platnou legislatívou.

12. Dodávateľ je povinný zabezpečiť plnenie zmluvy aj počas prípadnej odstávky zariadenia na zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie odpadu zo zdravotnej starostlivosti, nepredvídateľných okolnostiach na strane Dodávateľa a počas sviatkov, 
keď pripadnú na deň prevzatia odpadu u Objednávateľa. 

13.V prípade, ak Dodávateľ využije technické a odborné kapacity inej osoby, musí preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre 
splnenie  tejto podmienky účasti predloží zmluvu s vlastníkom súhlasu na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu, ktorý
je predmetom zákazky. 

14. Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred začatím poskytovania služby, požaduje Objednávateľ od Dodávateľa 
predložiť nasledovné doklady: 

14.a) Doklad o oprávnení podnikať v predmete zmluvy.

14.b) Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi – Rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy v súlade s 
platnou legislatívou. Súhlas musí zahŕňať katalógové čísla triedy N - 18 01 03, 18 01 06  a 18 01 08, ktoré sú predmetom 
zmluvy.

14.c) Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu zo zdravotnej starostlivosti 
(pre katalógové čísla odpadov, ktoré sú predmetom zmluvy) - Rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy v 
súlade s platnou legislatívou a platnú zmluvu s prevádzkovateľom takéhoto zariadenia.

14.d) Rozhodnutie - súhlas  na prepravu odpadov zo zdravotnej starostlivosti v rámci viacerých krajov v súlade s platnou 
legislatívou - vydané príslušným orgánom štátnej správy. 

14.e) Rozhodnutie - súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov zo zdravotnej 
starostlivosti v súlade s platnou legislatívou - vydané príslušným orgánom štátnej správy. 

14.f) Čestné prehlásenie, že prevádzkovateľ zhodnocovacieho alebo zneškodňovacieho zariadenia má dostatočnú kapacitu 
pre spracovanie objemu odpadu zo zdravotnej starostlivosti Objednávateľa počas trvania zmluvy.

- Pri využívaní  technickej a odbornej kapacity tretej  osoby, predložiť platnú zmluvu s vlastníkom súhlasu na zhodnocovanie 
alebo zneškodňovanie odpadu, ktorý je predmetom výzvy (zo zmluvy musí byť jasné, ako sa bude tretia osoba zúčastňovať na
plnení predmetu výzvy a kde a ako sa reálne s odpadom bude nakladať) a platné súhlasy tretej osoby na službu, ktorú bude 
zabezpečovať.

- Súhlasy zariadenia inej osoby, ktoré bude zhodnocovať alebo zneškodňovať odpad zo zdravotnej starostlivosti 
Objednávateľa.

- Osvedčenie o absolvovaní školenia Bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí.

- ADR osvedčenie o školení vodičov na prepravu nebezpečných vecí alebo rovnocenný doklad.
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- Čestné vyhlásenie, že preprava nebezpečných vecí bude vykonávaná v súlade s ADR alebo v súlade s rovnocenným 
dokladom.

- Dodávateľ je povinný byť poistený v súvislosti s vykonávaním predmetu tejto zmluvy platnou poistnou zmluvou na poistenie 
svojej zodpovednosti za škodu počas platnosti tejto zmluvy.

15. Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred začatím poskytovania služby, Objednávateľ požaduje od Dodávateľa 
predložiť záväzný rozpis jednotkových cien za prevzatie, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu pre jednotlivé 
druhy odpadu zo zdravotnej starostlivosti. Týmto rozpisom sa bude riadiť poskytovanie služby v súlade s predmetom zmluvy 
počas celého trvania zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

16. Fakturácia za skutočne poskytnutú službu v členení podľa hmotnosti jednotlivých druhov odpadu zo zdravotnej 
starostlivosti sa bude realizovať 1-krát mesačne. Súčasťou faktúry musia byť doklady o skutočnom množstve odváženého a 
prevzatého odpadu na zhodnotenie alebo zneškodňovanie. Splatnosť faktúry bude 60 dní odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni 
poskytnutia služby.

17. V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v 
príslušnej sadzbe (20 %), pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí 
Objednávateľ v príslušnej sadzbe (20 %) do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.

18. Nedodržanie akýchkoľvek požiadaviek na predmet zmluvy, ako aj osobitných požiadaviek plnenia predmetu zmluvy zo 
strany Dodávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo 
strany Objednávateľa.

19a. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka- Objednávateľa. Rovnakým spôsobom Dodávateľ pohľadávku voči 
Objednávateľovi nezabezpečí ručením treťou osobou. Písomný súhlas dlžníka (Objednávateľa) s takýmito úkonmi je zároveň 
platný len za podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

19b. V prípade, že dôjde zo strany predávajúceho k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy 
postúpi, resp. prijme ručenie tretej osobe bez súhlasu protistrany, bude sa takýto úkon považovať za neplatný a neúčinný voči 
kupujúcemu.

20. Objednávateľ upozorňuje, že dodávateľ musí byť v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO oprávnený dodávať tovar alebo 
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V prípade pochybností objednávateľa je dodávateľ povinný na 
požiadanie objednávateľa v lehote určenej objednávateľom preukázať oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu 
dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

21. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena za rovnaké alebo 
porovnateľné plnenie od akéhokoľvek dodávateľa ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti 
za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje (t.j. viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy), 
objednávateľ vyzve dodávateľa k vypracovaniu dodatku predmetom, ktorého bude úprava ceny na cenu zistenú podľa tejto 
vety. Ak dodávateľ nepristúpi k uzatvoreniu dodatku, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od tejto zmluvy.

22. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude doručovaná druhej zmluvnej strane elektronickou poštou (e-mailom). Ak sa 
zmluvné strany dohodli na elektronickom zasielaní faktúr, faktúra musí byť vystavená v slovenskom jazyku v elektronickej 
forme vo formáte PDF.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Legionárska 28

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2022 00:00:00 - 30.11.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 44 798,01 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 53 757,61 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.09.2022 13:08:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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