
SMLOUVA
o ZAJrŠrĚNÍ sĺuŽry sVoZU A zxnŠropNĚlvÍ oDPADU

zn ŽywosrÍ, ÚnąDU APOD.,
UZAvnnNÁ DLE s 269 oDST.2

orcruopNÍruo zÍroxÍru

o SMLoAW: 2

T

SML

PROVOZCE:

TECHNICrÉ sr-uŽľy nĺĚsľł cHoMUTovA, pnÍsľĚvrovÁ oRGAI\tIzAcE

Sídlo: náměstí 1. máje 89, 430 0l Chomutov
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Koblížkem ředitelem TSmCh

Ve věcech technických k plnění uzavřené smlouvy: viz. článek III., bod 3) smlouvy
lČ: 00079065 oIČ: CzOOO79O65
Bankovní spojení: -^ utov, ěíslo úětu: '^ ^^' ' ' ' '

Telefon: viz. ělánek VIII.,
Ve věci připomínek ke kvalitě služeb _vizélánek VIII', bod 5) smlouvy

Fax: e-mail:' w\Ą

Zapsan* v oR vedeném u Kľajského soudu v Ústí n. L. v oddílu Pr, vložce ě. 630.

( (dálejen pľovozce)

OBTEDNATEL:

a

Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
tel.
e-mail

voDoHosPoDÁŘsxÁ sľłvnBNÍ sPoL. s R.o.
Čemovická 4264,430 03 Chomutov
44567022
c244567022775865403
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(dále jen objednavatel)



il.

objednatel se připojuje k systému svoztl a zneškodnění směsného komunálního odpadu, z nádob o o

litru a 1 100 litni , kteý je zajišťován Městem Chomutovem pľostřednictvím pověřené osoby, kteĺá
daném smluvním vztzhu provozcem.

Jde o svoz a zneškoänění odpadu.ze skupiny" odpadů: 20 00 00 ODPADY KOMUNÁLNÍHo a ĺnĺ
pobógŃ oopaov, zE żIlĺNosTI, zuniou A j PRIIMYSLU, vČETNĚ oDDĚLENĚ SBÍRA]'ľŕCH
SLOŽEK ľĚcHľo oDPADU' ato odpady:
Kód druhu odpadu: NŁev odpadu: . Kategorie odpadu:

20 03 00 oSTATNÍoDPAD zoBCI ,,O"
20 03 01 Směsný komuná|ní odpad ,,O"
,,o": ostatní odpad

Svoz uvedeného odpadu bude prováděn z 0 ks nádob na odpad o objemu 110 titľů a z 1 ks nádob o

objemu 1100 litrů,kteý je přistaven na stanovišti nádob: Bezľučova 2148' Chomutov

m.ffi
l) Smlouva se uzavíľá s účinností od 1.4.2012 na dobu neurčitou.
2) Četnost svozu: 1 x týdně
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 zĺrrěněnou adresu, kterou si smluvní strany prukazně oznámily. V5rpovězena

může bý kteroukoliv smluvní stranou bezudáni důvodu s dodrženÍm třÍměsíční výpovědní lhůty,

která začne běžet od prvního dne měsíce nrásledujícího po jejím doručení druhé smluvní straně.

5) I po dobu ýpovědní lhůty je povinen objednatel p|atitza smlouvou sjednané ýkony sjednanou

cenu.
6) Pokud jde o uplatnění ýpovědních lhůt z důvodů nesouhlasu objednatele s cenovou ýší, budou se

obě smluvní strany řídit postupem uvedeným v části IV. této smlouvy.

rv.ffi
Na sjednaný rozsah plnění jde o cenu zaodvoz odpadu a jeho zneškodnění zahmujici

bjemu 110
je v tomto

Cenové

Na

období od l.l.2012

rozsah de za celoroční období o tuto cenuzasYoz a odstraňování
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CELKEM

ZAoDSTRANENÍ oDPADU

ZASVOZ ODPADU

ZANÁDoBYNA oDPAD

CENOVAPOLOZKA-PRO
NÁDoBYNAoDPAD o oBJEMU

ll00 (KoNTEJNER)

na odoad
odpadu z l nádoby
Za l odstranění

ZaI svoz l nádoby
na odpad

Za l nádobu na
odoad za rok

MERNA
JEDNoTKÁ

85,O2

76,-

1053,-

CENAZA
JEDNOTKU

BEz DPH _ Kč

z0

20

20

SAZBA
DPH:

%;o

Za52
odstrgnění

odpadu

Za52
svozů

Za
l nádobu

M.JEDN.

11.311.-

5.305"24

4.742,40

1.263,60

Kč

CENA ZA 1 NÁDoBU zA
RoK: vč DPH _ Kč

JEDNOTKOV v E CENY

SOUHRN
ZAODSTRANENI ODPADU
ZASVOZ ODPADU
-złNlrooByNA 

oDPAD
CENOVA POLOZKA:

3.9s2,-

9.426,04
4.421,04

1.053,-

Cena bez DPH
-Kě

PoČETNÁDoB o oBJEMU l100 LITRÜ: 1

20
Żo
20

o//o

790.40

1.88s20
884,20

Żl0,60
Kč

DPH

1.263.60

I 1.311,-
5.305.24
4.742,40

Cena vč. DPH -
Kč

ČBľľosľ SVoZU: lx týdně
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Pro předmětnou sluŽbu je provozce v době uzavření smlouvy plátcem DPH.
Uvedené cenové podmínĘ jsou platné vždy do dne jejich zľrrěny, na které se obě smluvní strany dohodnou .

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

do propoětu celkové ceny za sjednanou službu.
Cenové poloŽĘ vztahujici se ke službám, které jsou předmětem této smlouvy, budou upravovány
v návaznosti na nĺíkladové podmínĘ provozce.
Platnost uplatňovaných, stĺívajících, shora uvedených cenoých podmínek skončí datem vyhlášení platnosti
cenoých změn, nov'ých cenoých podmínek.
V případě zrrrěn,nebo úprav výše uvedených po dnateli formou
číslovaných DODATKU ke smlouvě ato předem,
Pokud nébude objednatel s cenovou úpravou souhlasit, to 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 dochźg;í ke změně ceny, coż oznźlmi písemně objednateli a provede vyričtovaní provedených

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

zato, že se zrněnou souhlasí.

v.

Úhĺady za pľovedené ýkony sluŽeb, jež je předmětem této smlouvy, bude objednatelem prováděny na

zák|adě provozôem vystavených daňoých dokladů - faktur' jejíž splatnost ć:ľrí 14 dnů ode dne odeslání .

Falĺtura bude zasílána čtvrtletně do 1í tého dne měsíce: únoľ, lcvěten' sĘen a listopad.

Dúčtování za pľovedení vyššího rozsahu než stanovila smlouva, při objednavatelem objednaném a
provozcem provedeném vyšším výkonu'bude provedeno do 31.1. následujícího roku.

Vpřípadě,że zprovozních důvodů dojde ktomu' že bude provozcem proveden niŽší ľozsah služeb, bude

provedeno vyričtování též,do 31.1. nrĺsledujícího roku.
iokud objednatel ve lhůtě splatnosti vyúětovanou částku neuhĺadí, dohodly se smluvní stľany na smluvní
pokutě ve výši 50,00Kč zzkaždý den pĺodlení.

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

obdrżéní.V pocńybnostech se má za to, te objednatel obdržel vytiětování smluvní pokuty fakturou do třetího
dne ode dne jejího odeslání. Den odeslání se do uvedené lhůĘ nezapočitávő.

Pokud objédnatel neuhľadí provozci ve sjednaĺlém termínu pffslušnou, vyičtovanou mu ěástku za provedený,

sjednaný ýkon a pokud tak neučiní ani po upomínce, má provozce právo ihned ukončit ýkon sluŽeb jež jsou
preameie- této smlouvy a odstoupit od uzavřené smlouvy ke dni, ke kterému provozce tento pĄev vůle
objednateli zašle.

Konečné vyičtování je v daném případě provedeno k dafu' ke kterému byl skutečný ýkon sluŽeb, nebo
jejich části provozcem pro objednatele prováděn. objednatel se zavazlje, że takto vyičtovaný konečný ýkon
piovozci, póté 

"o 
obdrŽí pffslušný daňoý doklad - fakturu , v rámci dohodnuté splatnosti touto smlouvou, tak

jako i ostatní prováděná vyúčtování dle této smlouvy, uhľadí.

vr.
OBJEDNAV

Nádoby na odpad pouźívatk účelu' ke kterému jsou pro pronajaý'
K jinému úěelu nádoby na odpad utívatnelze.
ođpad ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo možno ŕádně vavŕit a odpad znich při manipulaci
s nimi nevypadával.
Za stanoviště nádob odpovídá objednavatel.
Bez souhlasu provozce neprovádět zĺľrěnu stanoviště nádob.
objednatel je povinen celoročně pečovat o čistotu vyčleněného prostoru na odpadové nádoby vč.
čištění v zimě tak, aby byl umożlěn přístup k nádobám.
Pro objednavatele platí přísný zźlkaz ktomu, aby ukládal Živnostenslsý odpad do nádob určených
v rámcí Města Chomutova pro komunální odpad.

J



Budoułi se nacházet v nádobách na odpadjiné odpady než uvedené v části tt. Smlouvy, není provozce

povinen nádoby vyprŁdnit. V těchto p_ręadech je objednavatel povinen nádoby na odpad vyprtadnit

na vlastní náklady.
Pro trvalé umístění nádob na odpad na chodnících, místních komunikacích, paĺkovištích a veřejných

prostranstvích je objednatel povinen mít toto stanoviště schváleno příslušným odborem Městského

úřadu Chomutov.
Ukládat do nádob takové množství odpadu, aby hmotnost nádoby l10 litni nepřesáhla 70 kg a 1100

litru 350 kg.
Uhradit próvozci pÍl ztráúé nádoby, při zničení nádoby zapříčiněném objednavatelem vzniklou,

p.ono'"đo vyčíslenou škodu, předsiavující cenu zůstatkovou (pořizovací cena včetně dopravného

v době ztÍáLw - amortizace nádoby)
Lrhradit za provedenou službu óeo.' 'u podmínek dle části IV. smlouvy dle platebních podmínek

uvedených v části V. smlouvy.
V návazrrosti na připojení se k systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním odpadem má

objednatel - poni""*t pľovádět třídění odpadů. K tomu vyllŽívá za úhľadu ve ýši schválených cen

sběrná místa-sběrny nebezpečných složek a dalších vyříděných vyuŽitelných sloŽek komunálního

odpadu, která se nichźaeji v cnómutově: U Větrného mlýna 4605, na odpadovém hospodářství města

Chomutova ul. Pražská \ayrĺa skládka), na Kamenné čp. 5163, Jiráskova 4501,l stavebních a

demoličních odpadů, kteie neotsahují nebezpeěné látĘ, vč. zeminy, u odpadů ze zahĺad, okrasné

zeleně jde o sběrné místo na odpaáovém ńospodářství města Chomutova ul' PraŽská.Na zĺkladě
dílěích, samostatných objednávek á kto*,' uzavřených smluvních vztahů, může objednatel za úhĺadu

dle schválených cen, vyużív at přistavení velkoobjemoqých kontejneľů.

objednatel Ĺuoe postupovat äle obecně zÁv lé vyhlášĘ Města Chomutova vydané k nakládání

s kómunálnÍm odpadeĺą dle částí této vyhlášĘ vztahujících se na objednavatele.

\rII.
POVIIINOSTI PROVOZCE

Při plnění podmÍnek daných v této smlouvě bude pro

- Přistavení k datu zahájení služby dohodnuý poč
- Zabezpeěení sjednané čeĺrosti śvozu. Pokuď neb provozních důvodů na straně

provozce svoz v daném pravidelném termínu, p v nĺíhradním termínu' Pokud

Svoz v náhľadním termínu nebude v pruběhu roěního období moŹlo provés! promítne se rozsah služby

ve finančním vyľovniíní mezi objednatelem a provozcem ve lhůtě stanovené touto smlouvou-
_ Pokud by z provozních důvodů nebyl proveden svoz ve sjednaný term|n a došlo by ke znečištění

stanoviště nłádob na odpad, zabezpečívyčištění tohoto místa na svůj náklad provozce.

- Výměna běŽným poużtvánÍmpoškozené, opotřebované nádoby'
_ Vrácení vyprŁdněné nádoby na dohodnuté stanoviště.

- Pokud dojđe zaviněním obšluhy provozce ke znečištění místa nakládĘ odpadu a důvodem nebude ze

strany objednatele přeplnění nádob,zabeąeěí pľovozce na svůj náklad vyěištění prostoru.

_ Na päzađavty objänävatele k úpravě poeto nbaou na odpad, k četnosti svozu odpovědět nejpozději do

koncejednoho m-ěsíce od data oua.zeńĺ písemného poŽadavku zdaprovozce s uvedeným poŽadavkem

souhlaší. Pokud ano, uněna se věcně i finančně promítne od prvého dne měsíce následujícího po

vystavení souhlasu provozce' pokud není touto smlouvou stanoveno v jiné části jinak.

vIIr.

se provádí písemnou forrnou.
ou formou neodmítne zrněny smlouvy, nebo

lasí.
odpad, odpady, které do
nádob na odpad a ozrtámí

tuto skutečnost objednateli, kteý je povinen zabezpeéit zneškodnění uvedených odpadů ve sběrné

nádobě, nebo nádobách uloŽených sám.
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4) PoŽadavek na zrnýšení, sníŽení počtu nádob i další údaje, jak ze znéni smlouvy wplrývá, nutno podávat

ze stľany objednavatele vŽdy pouze písemně.Změna nabývá platnost vżdy až, po písemném potllrzení ze

stľany provozce' časově tak, jak je touto smlouvou dohodnuto
5) Pruběfué problémy ke kvalitě služeb, četnosti svozu vč. nahlášení poškození nádob, nutnost ýměny

nádob lze provést ielefonicky na pr ov oz odvozu odpadů. Č íslo telefonu :

6) Případné rozpory mezi provozcem a objednavatelem řeší Město Chomutov zastoupené

Odborem životního prostředí Městského úřadu v Chomutově.
7) Smluvní strany se zavazvji oznáĺmit se písemně bez zbytečného odkladu případnou změnu adresy

adresy, změnu adresy, zĺněnu obchodního jména, sídlą jakož i další skuteěnosti, které se doýkají
předmětu uzavř ené smlouvy.

8) šmlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichŽ obdržíjeden stejnopis provozce ajeden
stejnopis objednatel.

V Chomutově dne:
Za objednavatele:

V Chomutově dne: 31.l.2012
Zaprovozce:

I/ -t

Technicl. ,lużby města ChomuLlva,
přísp ěvková or ganizac e

Ing.ZbyněkKoblí żek
ředitel
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