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ZMLUVA O DlELO
uzatvorená podl‘a ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1.1 Zhotovitel‘:

L Zmluvné strany

1.1

:l

2. Predmet zmluvy

Denkstatt Slovensko s r. o.
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu

70342/B
Zastúpený: Dipl. Ing. Ernst Pichler, konatel‘ PJ0m101P‘1‘ ůkon/nÝ úkon ma)otkovo) POhY *

Adresa: Učiteľská 15, 821 06 Bratislava FInmnČflá0PeráCi8l01*ú0*
Bankové spoienie:

So z.ákonom Č. 502/2001 Zz. O nailČnQj kontro‘e a so SmemlcouČíslo účtu:
zabezpeČene Wkonávallia nanČnej kontroV v

mesta Liptovský MikuLášIČO: 46 016 57
DIČ: 2023200872 -fr2.c1z

OumiČ DPH: 51(2023200872
Kontakt: Jašíkova 2, 821 03 Bratislava; 02 / 48i4t32; ornce()denkstatt.sk

12 Objednávateľ:

Mesto Liptovský Mikuláš
Zriadený: Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.Zastúpený: MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta
So sídlom: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00315524
DIČ: 2021031111
iČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.; pobočka Liptovský MikulášČíslo účtu: 1600443002 / 5600

Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
Objednávatekm, realizuje Analýzu odpadového hospodárstva pre mesto Liptovský Miku
láš s výhldorn na obdobie 5, 10 a 20 rokov. Analýza bude obsahovať prípadovú štúdiu,
zameranú na posúdenie funkčnosti a efektivity aktuálneho systému odpadového hospo
dárstva v regióne Liptovského Mikuláša, s navrhnutím opatrení pre optimálny vývoj od
padového hospodárstva v danej oblasti.

Objednávatel‘ sa zaväzuje, že poskytne Zhotovitekvi dojednané spolupósobenie podl
bodu č. 4, dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.
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3. Rozsah diela

3.1 Získanie údajov

Získanie údajov prebehne podlá špecifikácie v bode 4. Od úplnosti a kvality získaných
údajov závisí aj postup v dlších krokoch.

3.2 Analýza dát

3.2.1 Príprava štruktúry množstiev odpadu zo zozbieraných údajov, výpočet výhrevnosti
róznych frakcií odpadov.

3.2.2 Odhad množstva odpadu vytváraného do roku 2020 podlá scenára, ktorý berle do
úvahy právny rámec v oblasti životného prostredia a vývoj populácie. Výsledok tohto od
hadu, v kombinácií s množstvami odpadu podlá bodu 3.2.1, je základom pre analýzu
funkčnosti a efektivity nakladania s odpadmi.

3.2.3 Popis silných a slabých stránok súčasnej organizačnej a technickej štruktúry tne
denia odpadov, zberu, prepravy, dočasného skladovania a likvidácie odpadu. Pokial‘ to
bude užitočné, budú urobené aj porovnania so situáciou v podobných lokalitách na Slo
vensku, prípadne v Rakúsku.

3.2.4 Navrhnutie opatrení na zvýšenie efektivity a skvalitnenie služieb v oblasti odpado
vého hospodárstva v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom časovom horizonte.

3.2.5 Posúdenie možností spracovania a d‘alšieho využitia niektorých druhov odpadov,
ktoré vznikajú v regióne Liptovského Mikuláša (napr. kaly z Čov, odpady z poľnohospo
dárskej výroby, BRO)

3.2.6 Posúdenie možnosti vybudovania a prevádzky zariadenia na mechanicko
biologické spracovanie odpadu, s posúdením alternatív zneškodňovania nepoužitefliého
zvyškového materiálu.

3.2.7 Posúdenie možných lokalít pre potenciálnu prevádzku zariadenia na spalvanie
odpadov. Analýza použitefliosti ráznych spalbvacích technológií z hľadiska predpoklada
ných množstiev a druhov odpadov. Táto analýza zahňa porovnanie roštového spalva
nia, fluidného spalbvania, rotačnej pece a pyrolytického spalövania.

3.2.8 Posúdenie možností rozšírenia existujúcich skládkovacích kapacít, resp. mých al
ternatív na pokračovanie ukladania odpadu skládkovaním.

3.3 Záverečná správa a prezentácia

3.3.1 Príprava záverečnej správy, ktorá obsahuje:

zozbierané údaje podľa bodu 3.1,
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• výsledky analýz podl bodu 3.2,
• odporúčania dlších krokov

3.3.2 Prezentácia výsledkov.

4. Spolupósoberne objednávatel‘a

4.1 Zabezpečenie dát

Zhotovitel‘ vykoná analýzu odpadového hospodárstva na základe údajov, ktoré mu zabez
pečí Objednávatel‘. Pre úplnosťje nižšie popísaný rozsah dát, potrebných k analýze.

4.2 Rozsah dát

4.2.1 Údaje o vzniku odpadov (všetkých typov) minimálne za obdobie rokov 2008, 2009,
2010, pochádzajúcich z domácností, verejného ako aj komerčného prostredia v okrese
Liptovský Mikuláš a jeho širšom okolí. Tieto údaje móžu byť založené na štatistických
údajoch, údajoch zo samosprávy a — pokial‘je to dostupné — údajoch od poskytovatelbv
služieb v oblasti zberu a zneškodňovania odpadu.

4.2.2 Údaje o eXistujúcej infraštruktúre zberu, prepravy, triedenia, dočasného skladova
nia a zneškodňovania odpadov v okrese Liptovský Mikuláš a jeho širšom okolí.

4.2.3 Údaje týkajúce sa súčasných, strednodobých a dlhodobých požiadaviek na dodávky
tepla pre potreby priemyselných a komunálnych zariadení v Liptovskom Mikuláši, resp.
jeho blízkom okolí.

5. Cena a platobné podmienky

5.1 Cena práce

Cena práce za služby uvedené v bode 2 je 2.000,- EUR bez DPH.

Uvedená paušálna cena je konečná a zahňa všetky náklady.

5.2 Platobné podmienky

Platobné podmienky boli odsúhlasené vo forme;

• 35 % z celkovej sumy vo forme preddavku
• 65 % po ukončení a odovzdaní všetkých prác

Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa vystavenia.
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6. Časový harmonogram

6.1

Dodanle uvedených služieb garantuje Zhotovitel‘ do 12 týždňov od nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy.

7 Zmluvné pokuty

7.1

Ak Zhotovitel‘ nesplní svoj záväzok dodať dlelo v dohodnutom termíne, zaplatí Objedná
vatelbvi pokutu vo výške O,OS% z dohodnutej ceny dlela za každý deň omeškania.

7.2

Ak Objednávatel‘je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je po
vinný zaplatiť Zhotovitelvi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaptatenej sumy za
každý deň meškania.

8. Osobitné ustanovenia

8.1

Zhotovitel‘ bude vykonávať vyššie uvedené služby v súlade s cieľmi a záujmami Objedná
vateľa, zastúpeným primátorom MUDr. Alexandrom Slafkovským. Zhotovitel‘ nebude po
skytovať žiadne informácie považované za citlivé tretím stranám, pokial‘ to nie je nevy
hnutné a schválené primátorom.

8.2

Projektový manažér, zodpovedný za Denkstatt Slovensko s.r.o., je Mgr. Peter Rakovský,
senior consultant spoločnosti Denkstatt Slovensko s.r.o.

9. Záverečné ustanovenia

9.1

Túto zm(uvu je možné meniť len písomnou formou, po dohode oboch strán.

Derikstatt S‘ovensko sro. Zmluva o dlelo č. 0112-01 S t r a n 4



92

w denkstatt
sustainabLe think.ing

V prípade vzniku sporov z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky dostup
né opatrenia zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté z tejto zmluvy sa
zmluvné strany zaväzujú vysporiadať prednostne vzájomnou dohodou a v prípade, že
k dohode alebo zmieru nedójde, bude takýto spor predíožený na rozhodnutie príslušnému
súdu.

9.3

Táto zmluva je vypracovaná v 3 exemplároch s platnosťou originálu, Z ktorých Objedná
vatel‘ dostane dve vyhotovenia a Zhotovitel‘jedno vyhotovenie.

9.4

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ustanovení 47a ob
čianskeho zákon níka.

Zhotovitel‘:

Dipl. Ing. trnt Pichler
Managing partner

Bratislava, dňa

denksta‘tt
Denkstatt Sovrsko s.r.o.

BC KerametaL 1‘k-va 2, 821 03 BmtIsava
ww$enkstask

iě. D16 20 23 20 08 72

Objednávatel‘:

/ĺ7

Mlerfkovský
primátor mesta

Liptovský Mikuláš, dňa
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