
SMLOUVA
Císlo: l927ns

zajĺštění služby svozu a zneškodnění odpadu ze živností,
úřadů apod. uzavřená podle s 269 odst.2 obchod. zák

Technické služby města Chomutova' příspěvková oľganizace
Nĺĺměstí 1. máje 89,430 0l Chomutov
Zastoupené panem ing. Zbyřlkem Koblížkem,ředitelem
ICO:00079065
DIČ: CZ000 7 g o 6 5 provozce je v době uzavření smlouvy plátcem DPH
Bankovní spoiení
Číslo účtu: -
Příspěvková orgaĺlizace je zapsána v obchodním Ęsťíku vedeném u Krajského soudu v Ústĺ nad L
Labem v oddĺlu Pĺ., vlożce číslo ó30,
Kontaktnĺ osoba: EvaReineĺovĄ tel. 474651139

čEZ Di.t"ibuce, a.s.
Vĺnohľadská 32518, l20 2l Praha 2
Zastoupený z pověření Ing. Jiřím Kouteckým, vedoucím odboru IŘK
IC:27232425 DIC: C227232425
Bankovní spojení.
Zapsán v obchodním rejstříku v u Městského soudu vPraze, odd. B' vložka
9885
kontaktní osot

il.

objednatel se připojuje k systému svozu a zreškodnění směsného komunálního odpadu, z nádob o
objemu l l0 litru a l100 litrů' kteý je zajišťován Městem Chomutovem prostřednictvím pověřené
osoby, kteľá je v tomto daném smluvním vztahu provozcem.

Jde o svoz a zneškodnění odpadu ze skupiny.o-dpadů: 20 o0 00 ODPADY KOMUNÁLNÍHO A
JIM PoDoBNÉ oDPADY, ZE ŽnrNosľÍ, z ÚŘeoĺj l'zPRÜMYsLU, vČBT.łe oDDĚLENĚ
SBÍRA}ťŕcH SLoŽEK TĚcHTo oDPADÜ,

A to odpady :

Kód druhu odpadu: Název odpadu: Kategorie odpadu:
20 03 00 oSTATNÍ oDPAD Z)BCÍ ,,o"

20 03 01 Směsný komunální odpad ,,O"
,,O" : ostatní odpad

Svoz uvedeného odpadu bude prováděn z lks nádob na odpad o objemu l lOlitrů a zlks nádob o
objemu l l00 litru' které budou přistaveny na stanoviště nádob: Březenecká 4561 - 1 P

a Moľáni 3622 _ lK

l) Smlouva se uzavirá s úěinností od 1.1.2006 na dobu neuľčitou.
2) Četnost svozu: lx fýdně
3) Smlouva může bý ukoněena 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 adľesu, kterou si smluvní strany prukazně oznámily' Vypovězena
může byt kteroukoliv smluvní stranou bezudáni drivodu s dodržením tříměsíění uypovědní lhůty,
kterázaěne běŽet od pľvního dne měsíce následujícího po jejím doruěení druhé smluvní stľaně.

I.

PROVOZCE:

OBJEDNATEL:

1

s
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5) I po dobu ýpovědní lhůty je povinen objednatel platitza smlouvou sjednané ýkony sjednanou
cenu.

6) Pokud jde o uplatnění ýpovědních llrůt z důvodů nesouhlasu objednatele s cenovou ýší, budou se
obě smluvní strany řídit postupem uvedenýĺn v části IV. této smlouvy.

TV.

Na sjednanýrozsah plněníjde o cenu zzodvozodpadu ajeho zneškodnění

K cenám bude daň z ve 19 "/".

Pro předmětnou službu je provozce v době uzavření smlouvy plátcem DPH.
Uvedené cenové podmínĘ jsou platné vždy do dne jejich anény, na které se obě smluvní strany
dohodnou.

V případě, že v pruběhu smluvního období dojde ke zněně poětu nádob na odpad' promítne se toto
ěasově i do propočtu celkové ceny zA sjednanou službu.
Cenové položĘ vztahujíci 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 cenoqých zĺĺén, nov'ých cenoých podmínek.
V případě změn,nebo úprav ýše uvedených položek v ceníku, bude toto oznamováno objednateli
formou ěíslovaných DODATKÜ ke smlouvě a to předem, před uplatněním noých cenoých
podmínek.
Pokud nebude objednatel s cenovou úpravou souhlasit, sdělí toto písemnou formou provozci, a to do
1O-ti dnů od obdržení návrhu na cenovou úpravu. V takovém případě má provozce právo od smlouvy
odstoupit a to ke dni, ke kterému docháĺ:i kä změně ceny, coż onl,ámí písemně objednateli a provede
vytiětování provedených výkonů k tomuto datu'

Pokud objednatel po sdělení cenové zrrěny tuto písemně neodmítne do 10-ti dnů ode dne
omámení, má se zato, že se změnou souhlasí.
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4) Cena zacelkoý počet nádob bez DPH
1.894'- Kč

CELKEM ZA NÁDoBY BEZ DPH

3) Cena za l nádobu zzrok bez DPH
1.894._ Kč

2) Cetnost svozu: lx ťýdně

1) Počet přistavených nádob

I. zÄ NÁDoBY o oBJEMU 110 LITRŮ
ZA POPELMCE

1

4) Cena za celkoý poěet nádob bez DPH
7.928,-Kč

9.822,- IKč,

3) Cena za 1 nádobu zarok bez DPH
7.928,-Kč,

2) Četnost svozu: lx fýdně

l) Počet přistavených nádob

IL Z|ľÁoony o oBJEMU 1100 LITRŮ
ZA KONTEJN'ERY

1

Celkem ze nádoby včetně DPII
DPIJl9o/"

11.68820Kč

1.86620 Kč



..'.Ż'922,70Kč

...'2.922,70Kč
srpen ....2.922,70Kč,

....2.920,10KěKvěten

Úhrada za provedený výkon služeb, jež je předmětem této smlouvy bude objednatelem prováděna

na zátktadě provozcem vystaveného daňovéIro dokladu _ faktury, jejíž splatnosti činí 14 dní od data

doručení faktury obj ednateli.
Faktura bude zaslána čtvrtletně do 15-tého dne daného měsíce

Doúčtování za provedení vyššího rozsahu než stanovila smlouvą při objednavatelem objednaném a

provozcem provedeném vyšším uýkonu,bude provedeno do 31.1. následujícího roku.

V případě, że zprovozních důvodů dojde k tomu, že bude provozcem proveden nižší rozsah služeb'

bude provedeno vyiětov ání též do 3 1 . 1 . následuj ícího roku.

Pokud objednatel ve lhůtě splatnosti vyiětovanou částku neuhradí, dohodly se smluvní strany na

smluvní pokutě ve ýši o,05yo z celkově vyričtované ěástĘ vč. DPH zakaźdý i započ,aĘ kalendářní

den prodĺení.
Pokud objednatel neuhradí provozci ve sjednaném termínu příslušnou, v.vúčtovanou mu částku za

provedený, sjednaný ýkon a pokud tak neučiní ani po upomínce, má provozce právo ihned ukončit

ýkon sluŽeb jež jsou předmětem této smlouvy a odstoupit od uzavřené smlouvy ke dni, ke kterému
provozce tento projev vůle objednateli zašle.

Koneěné vyičtování je v daném případě provedeno k datu, ke kterému byl skutečný v'ýkon služeb,

nebojejich části provozcem pro objednatele prováděn. objednatel se zavazllje,žetakto vyičtovaný
konečný ýkon provozci, poté co obdrží příslušný daňoý doklad - fakturu , v rámci dohodnuté

splatnosti touto smlouvou, tak jako i ostatní prováděná vyričtování dle této smlouvy, uhradí.

vr.
POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

Nádoby na odpad používat k ričelu, ke kterému jsou pro pronajaty.

K jinému účelu nádoby na odpad użívatne|ze.
odpad ukládat do sběmých nádob tĄ aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při
manipulaci s nimi nevypadával.
Za stanoviště nádob odpovídá objednavatel.
Bez souhlasu provozce neprovádět změnu stanoviště nádob.
objednatelje povinen celoročně peěovat o ěistotu vyěleněného prostoru na odpadové nádoby
vě. ěištění v zimě tak, aby byl umożlěn přístup k nádobám.
Pro objednavatele platí přísný zźkazktomu, aby ukládal živnostensĘ odpad do nádob

urěených v rámci Města Chomutova pro komunální odpad.
Budou-li se nacházet v nádobách na odpadjiné odpady než uvedené v ěásti II' Smlouvy, není
provozce povinen nácloby vyprźadĺit. V těchto případechje objednavatel povinen nádoby na

odpad vyprázdnit na vlastní náklady'
Pro trvalé umístění nádob na odpad na chodnících, místních komunikacích, paľkovištích a

veřejných prostranstvích je objednatel povinen mít toto stanoviště schváleno příslušným

odborem Městského úřadu Chomutov.
Ukládat do nádob takové množství odpadu, aby hmotnost nádoby 110 litni nepřesáhla 70 kg a

1100 litni 350 kg.
Uhradit provozci při ztrátě nádoby, při zniěení nádoby zapřiěiněném objednavatelem

vzniklou, provozcem vyčíslenou škodu' představující cenu zůstatkovou(pořizovací cena

věetně dopravného v době ztráty _ amortizace nádoby)
Uhradit za pľovedenou službu cenu Za podmínek dle ěásti fV. smlouvy dle platebních
podmínek uvedených v části V. smlouvy.
V návaznosti na připojení se k systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním
odpadem má objednatel za povinnost pror'ádět třídění odpadů. K tomu vyltivá za úhradu ve

výši schválených cen sběrná místa-sběmy nebezpečných složek a dalších vytříděných
vyuŽitelných sloŽek komunálního cltlpatlu, ktcľá sę uachŁejí v Clronrutově: U Větrnóho mlýna
4605,naodpadovém hospodářství města Chomutova ul. Pražská ( bývalá skládka), na

Kamenné čp. 5l63, Jiráskova 4507,ustavebních a demoliěních odpadů, které neobsahují
J
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nebezpeěné látĘ, vě. zeminy, u odpadů ze zahrad, okrasné zeleně jde o sběľné místo na
odpadovém hospodářství města Chomutova ul. Pražská.Na zźkla<Iě dílčích, samostatných
objednávek a k tomu uzavřených smluvních vztahů, může objedĺatę| za úhradu dle
schválených cen, využívat při stavení velkoobj emoých kontej neru'
objednatel bude postupovat dle obecně závazné vyhlášĘ Města Chomutova vydané
k nakládání s komunálním odpadem, dle ěástí této vyhlášĘ vztahujících se na objednavatele.

vII.
POYINNOSTI PROVOZCE

Při plnění podmínek daných v této smlouvě bude pro objednatele zabezpečeno:
- Přistavení k datu zahźĄení služby dohodnuý poěet dle sjednaného druhu.
- Zabezpečení sjednané četnosti svozt. Pokud nebude možno zabezpeěitzprovomích důvodů

na straně pľovozce svoz v daném pravidelném termínu, provede tento svoz časově
v náhradním termínu. Pokud svoz v náhradním teľmínu nebude v pruběhu ročního období
možno provést, promítne se rozsah služby ve finančním vyľovnání mezi objednatelem a
provozcem ve lhůtě stanovené touto smlouvou'

- Pokud by z provozních důvodů nebyl proveden svoz ve sjednaný teľmín a došlo by ke
znečištění stanoviště nádob na odpad, zzbezpeěí vyčištění tohoto místa na svuj náklad
provozce.

- Výměna běžným používĺáním poškozené, opotřebované nádoby.
- Vrácení vyprŁdněné nádoby na dohodnuté stanoviště.
- Pokud dojde zaviněním obsluhy provozce ke mečištění místa nakládĘ odpadu a důvodem

nebude ze strany objednatele přeplnění nádob,zabeąeěí provozce na svůj náklad vyčištění
prostoru.

- Na poädavĘ 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, nněna se věcně i finaněně promítne od prvého
dne měsíce následujícího po vystavení souhlasu provozce' pokud není touto smlouvou
stanoveno vjiné části jinak.

VItr.

l) Změnasmlouvy, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, se provádí písemnou foľmou.
2) Pokud objednatel do 10-ti kalendĺářních dnů písemnou formou neodmítne změny smlouvy,

nebo nepředloží protinávrh, má se zato, že objednatel s předloženým návrhem souhlasí.
3) Bude_li obsahovat sběrná nádoba na živnostensĘ odpad-směsný domovní odpad, odpady,

které do těchto nádob dle této smlouvy nepatří, nezajistí provozce vyprázdnění těchto nádob
na odpad a oznźtmi tuto skutečnost objednateli, kteý je povinen zabezpeěitnreškodnění
uvedených odpadů ve sběrné nádobě, nebo nádobách uložených srím.

4) Požadavek na zrýšení, snížení poěfil nádob i další údaje, jak zę zi:lění smlouvy vypl;ývá, nutno
podávat ze strany objednavate|e vtdy pouze písemně.Změna nabývá platnost vždy ažpo
písemném potvrzení ze strany provozce' ěasově tak, jak je touto smlouvou dohodnuto.

5) Průběfué problémy ke kvalitě služeb, ěetlrosti svozu vč. nahlášení poškození nádob, nutnost

ýměny nádob lze provést telefonicĘ naprovoz odvozu odpadů.Císlo telefonu:

6) Případné rozpory meziprovozcem a objednavatelem řeší Město Chomutov zastoupené
odborem životního prostředí Městského úřadu v Chomutově.

7) Smluvní strany se zavazují onlámit se písemně bezzbyteěného odkladu případnou změnu
adresy, změnu adresy, změnu obchodního jména, sídla, jakož i další skuteěnosti, kteľé se
doýkaj í předmětu uzavřené smlouvy.

8) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichź obdrží jeden stejnopis provozce a jeden
stejnopis objednatel

V Chomutově dne:
Zaobjedĺatele;
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Vlnohrad3ká 326/8
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V Chomutově dne: 15.12.2005,
Zaprovozce:
Ing' Zbyněk Koblíže - ĺ i'-.,'

Ttĺ] l;KĚ łii_UZB\
iv ()i-(ĺ-1pi'i-;_QVA 

@
ĺ) ir'i"j ')l Ĺia

43O O1 ()ilii|nl';tLł' 
't 
iiäiTi' j . ĺnĄe 89

iČ: oĺ')1')7|j]ĺ' 
l; :, l!(' ':ĺ-.Üc07?065


