
Dodatok č. 4 k RÁMCOVEJ DOHODE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
č. 011/RS/SKL/2019

uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa 
ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ:
so sídlom: 
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
PhDr. Marek Čižmár
00331996
2020773590
ČSOB a.s.
SK98 7500 0000 0040 0196 4918

Poverený zástupca: Ing. Eva Bučková
Tel./e-mail: +421 915 840 269
(ďalej len „Objednávateľ“).

Dodávateľ: REMKO Sírnik s.r.o.
so sídlom: Rastislavova 98, 043 46 Košice
v zastúpení: Martin Šmigura a Ing. Jozef Eliáš - konatelia
IČO: 36 573 345
DIČ: 2021746320
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK11 1100 0000 0026 2307 8380
Zapísaný v: Obchodnom registri OS KE I, ODD. Sro, vl. Č. 14247/V
Poverený zástupca Ing. Lucia Šprinc
Tel./e-mail: 0911 849 042 sprinc@kosit.sk
(ďalej len „Dodávateľ“),
(ďalej spolu „zmluvné strany“).

Preambula
1.1 Dodávateľ a Objednávateľ uzatvorili dňa 09.04.2019 Rámcovú dohodu o poskytovaní 

služieb č. 01 l/RS/SKL/2019 (ďalej iba „Dohoda“), a to na základe výsledku verejného 
obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom 
obstarávaní“), ktorej predmetom je zákazka: Zabezpečenie zneškodňovania zntesového 
komunálneho odpadu uložením na skládku komunálneho odpadu na roky 2019 a 
2020“ .

1.2 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.
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Článok 2 
Zmeny Dohody

2.1 V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní Zmluvu, rámcovú dohodu 
alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného 
obstarávania, ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú 
nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 
zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo 
koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom 
ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim 
zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy a spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné 
ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

2.2 Objednávateľ a Dodávateľ predĺžili pôvodnú zmluvu k RÁMCOVEJ DOHODE 
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 01 l/RS/SKL/2019 Dodatkom č. 3 až do 31.10.2021 
a to aj z dôvodu vtedy prebiehajúceho verejného obstarávania na nového Dodávateľa 
služby a aj vzhľadom na predpoklad, že s novým zmluvným partnerom nebude možné 
uzavrieť zmluvu skôr ako súčinnosťou od 01.11.2021. Taktiež finančný limit v čase 
uzavretia Dodatku č. 3 nebol vyčerpaný. Plnením zmluvy až do 31.10.2021 došlo 
k prekročeniu finančného limitu pôvodnej zmluvy o 2.432,59 EUR bez DPH, čo 
predstavuje 78,88 ton komunálneho odpadu a teda pri zachovaní harmonogramu vývozu 
komunálneho odpadu, ide o tonáž za tri dni zberu. S ohľadom na uvedené 
Objednávateľovi (i) by v prípade nezabezpečenia služby mohla hroziť škoda súvisiaca 
s nezabezpečením vývozu komunálneho odpadu, a (ii) v prípade zabezpečenia služby 
inou osobou, by zrejme došlo k zvýšeniu nákladov Objednávateľa spojených 
s poskytovaním služby vzhľadom na vzdialenosti skládok odpadu iných 
prevádzkovateľov.

2.3 Na základe uvedeného sa Dodávateľ a Objednávateľ dohodli, že finančný limit sa na 
základe skutočnosti uvedených v odseku 2.2 tohto článku dodatku č. 4 upravuje na sumu 
594.932,59 bez DPH.

2.4. Zmeny dohody vyvolané týmto dodatkom majú vplyv na hodnotu zmluvy, pričom
navýšenie zmluvy na základe Dodatku č. 3 predstavuje 0,45 % z pôvodnej hodnoty 
zmluvy.

Článok 3 
Záverečné dojednania

3.1 Ustanovenia Dohody týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom 
znení bez zmeny.

3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre 
Dodávateľa a dve (2) pre Objednávateľa.
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Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 
sídle Objednávateľa.

Za Objednávateľa: Za Dodávateľa:
V Trebišove dňa 30.41.  l o i - f  V Košiciach dňa 30.11.2021

Mesto T ^ iš o v  
PhDr. Marek Čižmár 
primátor

REMKO Simík s.r.o. 
Martin Šmigura, 
konateľ

REMKO Simík s.r.o. 
Ing. Jozef Eliáš, 
konateľ


