
SMLOUVA
o ZAJIŠrĚxÍ sĺuŽnv SVuZU,ą zlvnŠrooĺvnlvÍ oDPADU

zn ŽrunĺosrÍ, uŘ,ąDŮ APOD.,
UzAvnnluÁ DLE s 269 oDST2

oncruooNÍĺĺo zírolvÍru

O SMLOUW: 292

I
SMLUVNI STRÁNY:

PROVOZCE:

TEcHI\üCrrn sr,uŽgY n ĺĚsrĺ cHoMUTovA, pŘÍspĚvrovÁ oRGANIzAcE

Sídlo: náměstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov
Zastoupený: Ing. ZbyřkemKoblíŽkemředitelemTSmCh

Vąvěcech technických k plnění uzavŕęné smlouvy: viz. éIálnek III., bod 3) smlouvy

ĺc: 00079065 DlČ CzOOO79065
Bankovní spojení: Komerění banka a.s., poboěka Chomutov, ěíslo ttćtu: 19-925-44110100

Telefon: -' oomínek ke kvalitě sluŽeb _ viz. článek VIII.,
Ve věci přinomínek ke kvalitě sluŽeb _ viz ćIánek VIII., bod 5) smlouvy

wwFax: e-mail: -----------T-

Zapsarlá: v oR vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L. v oddílu Pľ, vložce ě. 630.

.1 (dálejen provozce)

OBJ ATEL:

a
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IČ:
DIČ:
tel.
e-mail

DAR Corporation s.r.o.
Hybernská 1007l2o,110 00 Praha 1' Nové Město
24122319
c224122319
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(dále j en objednavatel)



II.

objednatel se připojuje k systému svozu a zľreškodnění směsného komunálního odpadu, zĺládob o objemu 110
litrů a l100 litni , lĺteý je zajišťován Městem Chomutovem prostřednictvím pověřené osoby, která je v tomto
daném smluvním vztahu provozcem.

Jde o svoz a meškodnění odpadu ze skupiny odpadů: 20 00 00 ODPADY KOMUNALNIHO A JIM
PoDoBNÉ oDPADY, ze Žľu.ł-osľÍ, z ÚŘeou ĺ'- zPRÜMYSLU, vČpľxrĚ oDDĚLENĚ sBÍRANÝCH
SLoŽEK TĚCHTO ODPADU, ato odpady:
Kód druhu odpadu: NŁev odpadu: Kategorie odpadu:
20 03 00 osTATNÍ oDPAD Z)BCÍ ,,o"
20 03 0l Směsný komunální odpad ,,O"
,,o" : ostatní odpad

Svoz uvedeného odpadu bude prováděn z 0 ks nádob na odpad o objemu 110 litrů a z 2 ks nádob o
objemu 1100 litrů,kte4ý je přistaven na stanovišti nádob: Na Moráni 1362,Chomutov

m.

1) Smlouva se uzavfuźt s účinností od 24.10.2011 na dobu neuľčitou.
2) Četnost Svozu: lx fýdně
3) Smlouva může bý ukončena dohodou obou smluvních stran k dohodnutému termínu'
4) Smlouva může bý vypovězena pouze písemně a to doporučeným dopisem na adresu uvedenou na

smlouvě, případně na změněnou adresu' kterou si smluvní strany průkazně oznámily. Vypovězena
můŽe být kteľoukoliv smluvnĺ stranou bez udání důvodu s dodržením tříměsíční výpovědní lhůty,
l<terázaěne běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení druhé smluvní stľaně.

5) I po dobu výpovědní lhůty je povinen objednatel platitza smlouvou sjednané výkony sjednanou
cenu.

6) Pokud jde o uplatnění qýpovědních lhůt z důvodů nesouhlasu objednatele s cenovou v'ýší, budou se
obě smluvní strany řídit postupem uvedeným v části IV. této smlouvy.

fv

Na sjednaný rozsahplněníjde o cenu zaodvozodpadu ajeho zneškodnění zahrnující:
Cenové l:

Na

období od 1.1.20l l

ľozsah za celotoěni období o tuto cenu za svoz a odstraňování
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SMLO

CELKEM

ZAODSTRANEM ODPADU

ZASVOZ ODPADU

ZANÁDoBYNAoDPAD

cENoVAPoLoZKÁ-PRo
NÁDoBYNA oDPAD o oBJEMU

lTOO (KONTEJNER)

Za l odstranění
odpadu z l nádoby
na odpad

na odoad
Za7 svoz l nádoby

Za l nádobuna
odpad za rok

MERNA
JEDNoTKÁ

85,02

76,

1053,-

CENAZA
JEDNOTKU

BEZ DPH - Kč

Żo

20

20

SAZBA
DPH:

Yo

Zc52
odstranění

odpadu

Z^52
svozu

Za
1 nńdobu

M.JEDN.

11.311.-

s.30524

4.742,4O

1.263,60
Kč

CENA ZA 1 NÄDoBU zA
RoK: vč DPII - Kč

JEDNoTKovÁ vÝŠB CENY

SOUHRN
ZAODSTRANEM ODPADU
ZASVOZ ODPADU
ZANÁDoBYNA oDPAD
CENOVA POLOZKA:

9.06.04
4.4Ż1,04

3.952.-
1.053.-

Cena bez DPH
- lĺ.c

PoČETNÁDoB o oBJEMU 1l00 LITRÜ: 1

20
20
20

1.885.20
884.20
790,40
21o.60

Kč
DPH

5.305.24
11.311,-

4.742.40
1.263.60

Cena vč. DPH -
Kč

ČBľľosr SVoZU: tx fýdně
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Pro předmětnou službu je provozce v době uzavření smlouvy plátcem DPH.
Uveäené cenové podmínĘ jsou platné vždy do dne jejich změny, na kteľé se obě smluvní stľany dohodnou .

V případě, že v pruběhu smluvního období dojde ke změně počtu nádob na odpad, promítne se toto časově i

do propočtu celkové ceny za sjednanou sluŽbu.
Ceńové poloŽky vztahující se ke službám' které jsou předmětem této smlouvy, budou upravovány
v návaznosti na nákladové podmínĘ provozce.
Platnost uplatňovaných, stávajících, shora uvedených cenoých podmínek skončí datem vyhlášení platnosti

cenoých změr., nov'ých cenoých podmínek.
V ffiadě znněn,nebo úprav výše uvedených po ateli formou
čís1ovaných DODATKU ke smlouvě a to pfudem,
Pokud nebude objednatel s cenovou úpravou souhlasit, do 10-ti dnů

od obdržení návrhu na cenovou úpravu. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit a to ke

dni, ke kterému docháľí ke změně ceny, coż onńmí písemně objednateli a provede vyičtování provedených

výkonů k tomuto datu.
Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 10-ti dnů ode dne omámení, má se

zato,źe se zĺlěnou souhlasí.

v.

Úhľady za provedené ýkony služeb, jež. je předmětem této smlouvy, bude objednatelem prováděny na

z.ákladě provozôem vystavených daňoých dokladů - faktur, jejíž splatnost činí 14 dnů ode dne odeslání .

Faktura bude zasílána čtvrtletně do 15- tého dne daného měsíce: únor, květen' srpen a listopad.

Dúětování zaprovedení vyššího rozsahu než stanovila smlouva' při objednavatelem objednaném a

provozcem provedeném vyšším qýkonu,bude provedeno do 31.1. následujícího roku._ 
Vpřípadě,źe zprovozních drivodů dojde ktomu, že bude provozcem proveden nižší rozsah s|užeb, bude

provedeno vytičtování téż do 3 l.1. následujícího roku.
Pokud objednatel ve lhůtě splatnosti vyičtovanou částku neuhľadí, dohodly se smluvní strany na smluvní
pokutě ve výši 50,00Kč zzkažÄý den prodlení.

Vypočtenou pokutu vyučtuje provozce objednateli faktuľou,jejíž splatnost byla sjednána na 14 dnů ode dne

obdržerrí.V pocńybnostech se má za to, Že objednatel obdrŽel vyričtovĺĺní smluvní pokuty fakturou do třetího

dne ode dne jejího odeslání. Den odeslání se do uvedené lhůý nezapoćítává.
Pokud obj-ednatel neuhradí provozci ve sjednaném termínu příslušnou, vytiětovanou mu ěástku za provedený,

sjednaný výkon a pokud tak neuěiní ani po upomínce, má provozce pľávo ihned ukončit ýkon služeb jeŽ jsou
preamct"m této smlouvy a odstoupit od uzavřené smlouvy ke dni, ke kterému provozce tento projev vůle
objednateli zašle.

Konečné vyičtování je v daném případě provedeno k datu" ke kterému byl skutečný ýkon služeb, nebo
jejich ěásti provozcem pľo objednatele prováděn. objeđnatel se zavanlje' źp takto vytiětovaný konečný ýkon
piovozci, póte co obdrŽi pfislušný daňoý doklad _ fakturu , v rámci dohodnuté splatnosti touto smlouvou, tak
jako i ostatní pľováděná vyiětování dle této smlouvy, uhľadí'

vr.

Nádoby na odpad poużívatk účelu, ke kterému jsou pro pronajaĘ.
Kjinému účelu nádoby na odpad užívatne|zn.
odpad ukládat do sběrných nádob taĘ aby je bylo možno řádně uzzvřít a odpad znich při manipulaci
s nimi nevypadával.
Za stanoviště nádob odpovídá objednavatel.
Bez souhlasu provozce neprovádět zrněnu stanoviště nádob.
objednatel je povinen celoročně pečovat o čistotu vyčleněného prostoru na odpadové nádoby vč.
čištění v zimětak, aby byl umoŽněn přístup k nádobám.
Pľo objednavatele platí přísný zákaz ktomu, aby ukládal ŽivnostensĘ odpad do nádob uľčených
v rámci Města Chomutova pro komunální odpad.

J



Budou-li se nachŁet v nádobách na odpad jiné odpady než uvedené v části II. Smlouvy, není provozce
povinen nádoby vyprŁdnit. V těchto případech je objednavatel povinen nádoby na odpad vyprázdnit
na vlastní náklady.
Pro trvalé umístění nádob na odpad na chodnících, místních komunikacích, parkovištích a veřejných
prostranstvích je objednatel povinen mít toto stanoviště schváleno příslušným odborem Městského
úřadu Chomutov.
Ukládat do nádob takové množsfuí odpadu, aby hmotnost nádoby 110 litni nepřesáhla 70 kg a 1100
litrů 350 kg.
Ilhradit provozci při ztrátě nádoby' při zničenĺ nádoby zapříčiněném objednavatelem vzĺriklou,
provozcem vyčíslenou škodu, předstawjící cenu zůstatkovou (pořizovací cena včetně dopravného
v době żcráty - amortizace nádoby)
Uhĺadit za provedenou službu ceÍlu zA podmínek dle části rV. smlouvy dle platebních podmínek
uvedených v ěásti V. smlouvy.
V návazĺrosti na připojení se k systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním odpadem má
objednatel za povinnost provádět třídění odpadů. Ktomu vyuŽivá zaithradl ve qýši schválených cen
sběrná místa-sběrny nebezpečných složek a dalších vytříděných vyrržitelných složek komunálního
odpadu, která se nacházeji v Chomutově: U Věfného mlýna 4605, na odpadovém hospodařsfuí města
Chomutova ul. Pražská ( bývalá skládka), na Kamenĺé čp. 5163, Jiráskova 4507, u stavebních a
demoličních odpadů, které neobsahují nebezpečné látky, vč. zeminy, u odpadů ze zahrad, okrasné
zeleně jde o sběrné místo na odpađovém hospodářství města Chomutova ul. Pľažská.Na zĺkladě
dílčích, samostatných objednávek a k tomu uzavřených smluvních vz1zhtl, může objednatel za úhradu
dle schválených cen, vyrrŽívat přistavení velkoobjemových kontejneru.
objednatel bude postupovat dle obecně závanÉ vyhlášĘ Města Chomutova vydané k nakládání
s komunálním odpadem, dle částí této vyhlášĘ vztahujících se na objednavatele.

vII.
POVIhINOSTI PROVOZCI

Při plnění podmÍnek daných v této smlouvě bude pro objednatele zabezpečeno:
_ Přistavení k datu zahálení sluŽby dohodnuý počet dle sjednaného druhu.
- Zabezpeěení sjednané četnosti Svoztl. Pokud nebude moŽno zabezpečitzprovonlích důvodů na straně

provozce svoz v daném pravidelném termínu, provede tento svoz ěasově v nĺĺhradním termínu. Pokud
svoz v náhradním teľmínu nebude v pruběhu ročního období možno provést promítne se rozsah sluŽby
ve finančním vyrovnání mezi objednatelem a provozcem ve lhůtě stanovené touto smlouvou.

- Pokud by zprovozních důvodů nebyl proveden svoz ve sjednaný termín a došlo by ke mečištění
stanoviště nádob na odpad, zabezpeěi vyčištění tohoto místa na svůj náklad provozce.

- Výměna běžným používĺĺním poškozené, opotřebované nádoby.
- Vnácení vyprázdněné nádoby na dohodnuté stanoviště.
- Pokud dojde zaviněním obsluhy pľovozce ke znečištění místa nakládĘ odpadu a důvodem nebude ze

strany objednatele přeplnění nádob,zabeąečí provozce na svůj náklad vyčištění prostoru.
- Na poźadavĘ objednavatele k úpravě počtu nádob na odpad, k četnosti svozu odpovědět nejpozději do

koncejednoho měsíce od data obdrŽení písemného požadavku zdaprovozce s uvedeným poŽadavkem
souhlasí. Pokud ano, zněna se věcně i finančně promítne od prvého dne měsíce nĺásledujícího po
vystavení souhlasu provozce' pokud není touto smlouvou stanoveno v jiné části jinak.

VItr.

l) Změna smlouvy, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, se provádí písemnou formou.
2) Pokud objednatel do 10-ti kalendářních dnů písemnou formou neodmítne zĺlěny smlouvy, nebo

nepředloŽí protinávrh, má se zato, že objednatel s předloŽeným návrhem souhlasí.
3) Budełi obsahovat sběrná nádoba na živnostensĘ odpad-směsný domovní odpad, odpady, lcteľé do

těchto nádob dle této smlouvy nepatří, nezajistí provozce vyprázdnéní těchto nádob na odpad a oznámi
tuto skutečnost objednateli, kteý je povinen zabezpečit zrreškodnění uvedených odpadů ve sběľné
niídobě, nebo nádobách uložených sám.

)
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4) PoŽadavek ĺamýšeni, snížení počtu nádob i další údaje, jď< ze znéni smlouvy vyplyvĄ nutno podávat
ze strany objednavatele vždy pouze písemně.Změna nab;ivá platnost vżdy až po písemném poślrzení ze
strany provozce' časově tak, jak je touto smlouvou dohodnuto

5) Průběfué problémy ke kvalitě sluŽeb, četnosti svozu vě. nahlášení poškození nádob, nutnost qýměny
nádob lze provést ielefonicĘ na provoz odvozu odpadů.Číslo telefo''':

ó) Případné rozpory mezi pÍovozcem a objednavatelem řeší Město Chomutov zastoupené

odborem životního prosüedí Městského úřadu v Chomutově.
7) Smluvní strany se zavazlji oznámit se písemně bezzbýečného odkladu případnou změnu adľesy

adľesy, změnu adresy, zĺrěnu obchodníhojméną sídlą jakoŽ i další skutečnosti, které se doýkají
předmětu lzavÍ ené smlouvy.

8) Śmlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichżobdrží jeden stejnopis provozce a jeden

stejnopis objednatel.

V Chomutově dne:
Zaobjednavur', ,/

V Chomutově dne: 17.10.2oII
Zaprovozce:

I

Technické ažby města C .,mutova,
pfispěvková orga' ł""

Ing.ZbyněkKobli żek
; i- i..1*11.31:' ' ;.i Ż_E.
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