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u.

objednatel se připojuje k systému svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu' znádob o objemu 110
litrri a 1100 litľů , kteľý je zajišťován Městem Chomutovem prostřednictvím pověřené osoby, kteľá je v tomto
daném smluvním vztahu provozcem.

Jde o svoz a zreškođnění odpadu'ze skupiny odpadů: 20 00 00 ODPADY KOMUNALNIHO A JIM
PoDoBNÉ oDPADY, zE ŽIvtqosľÍ, z trŘÁou e zPRÜMYsLU, vČBľľĚ oDDĚLENĚ sBÍRANŕCH
sLoŽEK TĚCHTo oDPADU, ato odpady:
Kód druhu odpadu: NŁev odpadu: Kategorie odpadu:
20 03 OO OSTATM ODPAD Z OBCT ,,O"
20 03 01 Směsný komunální odpad ,'o'o
,'o" -- ostahí odpad

Svoz uvedeného odpadu bude pľováděn z 0 ks nádob na odpad o objemu 110 titľů a z 1 ks nádob o
objemu 1100litľů,kteý je přistaven na stanovišti nádob: Pražská A723,Chomutov (AAA AUTO)

m.

l) Smlouva se uzavírá s účinností od 21.5.2012 na dobu neurčitou.
2) Četnost svozrr: lx fýdně
3) Smlouva muŽe bý ukončena dohodou obou smluvních stran k dohodnutému termínu.
4) Smlouva může bý r1rpovězena pouze písemně a to doporučeqim dopisem na adresu uvedenou na

smlouvě, případně na zĺněněnou adresu, kterou si smluvní strany průkaaě oznĺámily. Vypovězena
může bý kteľoukoliv smluvní stranou bez udĺání důvodu s dodržením tříměsíční výpovědní lhůty'
kterázaěne běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejÍm doruěení druhé smluvní straně.

5) I po dobu ýpovědní lhůý je povinen objednatel platitza smlouvou sjednané výkony sjednanou
cenu.

6) Pokudjde o uplatnění výpovědních lhůt z důvodů nesouhlasu objednatele s cenovou výší, budou se
obě smluvní sťrany řídit postupem uvedeným v části IV. této smlouvy.

rv.

Na sjednaný rozsah plněníjde o cenu za ođvoz odpadu ajeho zneškodnění zahĺnujíci
Cenové období od 1.l.20l2 l:

Na rozsah za celoroční období o tuto cenu za svoz a odstraňovłání odpadu:
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Pro předmětnou sluŽbu je provozce v době uzavřeni smlouvy plátcem DPH.
Uvedené cenové podmínĘ jsou platné vždy do dne jejich zrněny, na ]<teré se obě smluvní strany dohodnou .

V případě, že v pruběhu smluvního období dojde ke změně počtu nádob na odpad, promítne se toto časově i
do pľopočtu celkové ceny za sjednanou službu.
Cenové položĘ vztahujici se ke službám, které jsou předmětem této smlouvy, budou upravovány
v návamosti na nákladové podmínky provozce.
Plaürost uplatňovaných, süívajících' shora uvedených cenoqých podmínek skoněí datem vyhlášení platnosti
cenových změn' noých cenoých podmínek.
V případě zněn,nebo r1Prav výše uvedených položek v ceníku" bude toto oznamováno objednateli formou
číslovaných DODATKU ke smlouvě a to předem, před uplatněním nor1ých cenoých podmínek.
Pokud nebude objednatel s cenovou úpravou souhlasit, sdělí toto písemnou formou pľovozci, a to do 10-ti dnri
od obdĺžení náwhu na cenovou úpľavu. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit a to ke
dni, ke kterému dochází ke zrněně ceny, coŽ oznámí písemně objednateli a provede vyúčtování pľovedených
qýkonů k tomuto datu.

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 10-ti dnů ode dne ozrámení, má se
zato,że se změnou souhlasí.

v

Úhľady za provedené výkony služeb, jeż je předmětem této smlouvy, bude objednatelem prováděny na
základě provozcem vystavených daňoých dokladů _ faktur, jejíž splatnost činí 30 dnů ode dne odeslání .

Faktura bude zasílána polołetně do 1$ tého dne měsíce: únoľ, květen 
'srpen 

a lĺstopad.

Dúčtování za provedení vyššího ľozsahu než stanovila smlouvą při objednavatelem objednaném a
provozcem pľovedeném vyšším qýkonu,bude provedeno do 31.1. nłásledujícího roku.

Vpřípadě, žs zprovozĺlích důvodů dojde ktomu, Že bude pľovozcem proveden niŽší rozsah služeb, bude
provedeno vyiětování téŹdo 31.1. následujícího roku.

V případě pozdní úhrady daňového dokladu sjednávají účastníci smlouvy smluvní úroĘ z prodlení ve výši
0,05yo denně zdlużné č'ástky ažđo zaplaceni.

Pokud objednatel neuhradí provozci ve sjednaném termínu příslušnou, vyičtovanou mu ěástku za provedený,
sjednaný výkon a pokud tak neučiní ani po upomínce, má provozce právo ihned ukoněit ýkon služeb jeŽ jsou
předmětem této smlouvy a odstoupit od uzavřené smlouvy ke dni, ke kterému pľovozce tento projev vůle
objednateli zašle.

Konečné vytičtování je v daném pfipadě pľovedeno k đatu, ke kterému byl skuteěný ýkon služeb, nebo
jejich části provozcem pro objednatele prováděn. objednatel se zavanlje, żE takto vyričtovaný konečný výkon
provozci, poté co obdrží příslušný daňový doklad _ fakturu , v nĺmci dohodnuté splatnosti touto smlouvou, tak
jako i ostatní prováděná vytiětování dle této smlouvy, uhľadí.

vr.
POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

Nádoby na odpad pouŽívat k účelu, ke kterému jsou pro pronajaty.
K jinému úěelu nádoby na odpad użivatnebe.
odpad ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo možno ŕädné uzavÍlt a ođpađ znich při manipulaci
s nimi nevypadával.
Za stanoviště nádob odpovídá objednavatel.
Bez souhlasu provozce neprovádět zněnu stanoviště nádob.
objednatet je povinen celoročně pečovat o čistotu vyěleněného prostoru na odpadové nádoby vě.
ěištění v zimě tak' aby byl umoŽněn přístup k nádobrám.
Pro objednavatele platí přísný zćkaz ktomu, aby ukládal živnostensĘ odpad do nádob určených
v rámci Města Chomutova pro komunální odpad.
BudouJi se nachŁet v nádobách na odpad jiné odpady neŽ uvedené v části II. Smlouvy, není provozce
povinen nádoby vyprázdnit. Vtěchto případech je objednavatel povinen nádoby na odpad vyprázdnit
na vlastní náklady'
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Pro trvalé umístění nádob na odpad na chodnících, místních komunikacích, parkovištích a veřejných
prostranstvích je objednatel povinen mít toto stanoviště schváleno pffslušným odborem Městského
úřadu Chomutov.
Ukládat do nádob takové mnoŽství odpadu, aby hmotnost nádoby 1l0 litni nepřesáhla 70 kg a 1100
litrů 350 kg.
Uhĺadit provozci pŕi frěltě nádoby, při zničení nádoby zapříčiněném objednavatelem vzriklou,
provozcem vyěíslenou škodu, představující cenu zůstatkovou (pořizovací cena včetně dopravného
v době ztráty - aÍnoÍtrizaoe nádoby)
Uhľadit za provedenou službu cenlJ 7Ł podmínek dle části rV. smlouvy dle platebních pođmínek
uvedených v části V. smlouvy.
V návaznosti na připojení se k systému zavedeného Městem pľo nakláđĺíní s komunálnÍm ođpadem má
objednatel za povinnost provádět třídění odpadů. K tomu vpžívá za úhradu ve výši schválených cen
sběrná místa-sběrny nebezpeěných složek a dalších vytříděných využitelných složek komunálního
odpadu, která se nacbázejĹv Chomutově: U Větrného mlýna 4605, na odpadovém hospodĺĺřství města
Chomutova ul. Pražská ( bývalá skládka), na Kamenné čp. 5163, Jiľáskova 4507, u stavebních a
demoličních odpadĄ které neobsahují nebezpečné látĘ, vč. zeminy, u odpadů ze zahĺad' okrasné
zeleně jde o sběrné místo na Odpadovém hospodařství města Chomutova ul. Pražská.Na źkladě
dílčích, samostatných objednávek a k tomu uzavřených smluvních vztahů, může objednate| za rihľadu
dle schválených cen, vytlżivat přistavení velkoobjemových kontejneru.
objednatel bude postupovat dle obecně zźpanÉ vyhlášĘ Města Chomutova vydané k nakládání
s komunálním odpadem, dle částí této vyhlášĘ vztahujících se na objednavatele.

vfl.
POVIhINOSTI PROVOZCE

Při plnění podmínek daných v této smlouvě bude pro objednatele zabezpečeno:
- Přistavení k datu zahäjeĺĺ služby dohodnuý počet dle sjednaného druhu.
- Zabezpečení sjednané četľlosti svoztl. Pokud nebude možno zabezpeéit zprovoznich důvodů na stľaně

provozce svoz v darrém pravidelném termínu, proveđe tento svoz časově v náhľadním termínu. Pokud
svoz v náhĺadním termínu nebude v průběhu ročního období možno provést promíüre se rozsah sluŽby
ve ťĺraněním vyrovnĺání mezi objednatelem a provozcem ve lhůtě stanovené touto smlouvou.

- Pokud by z provozních důvodrl nebyl proveden svoz ve sjednaný termÍn a došlo by ke zneěištění
stanoviště nádob na odpad' zabezpeéi vyěištění tohoto místa na svůj náklad provozce.

- Výměna běfuým používáním poškozené, opořebované náđoby.
- Vrácení vyprázdněné nádoby na dohodnuté stanoviště.
- Pokud dojde zaviněním obsluhy provozce ke zneěištění místa naklrádĘ odpadu a důvodem nebude ze

strany objednatele přeplnění nádob,zabezpečí provozce na svůj nĺáklad vyěištění prostoru.
_ Na poŽadavĘ objednavatele k úpravě poětu nádob na odpad, k ěetĺrosti svozu odpovědět nejpozději do

koncejednoho měsíce od data obdržení písemného poŽadavku zÄaprovozse s uvedeným požadavkem
souhlasí. Pokud ano, zrněna se věcně i finančně pľomítne od prvého dne měsíce následujícího po
vystavení souhlasu provozce' pokud není touto smlouvou stanoveno v jiné části jinak.

VIIL

1) Změna smlouvy, pokud není uvedeno ve smlouvě jinďq se provádí písemnou foľmou.
2) Pokud objednatel do 10-ti kalenđářních dnů písemnou formou neodmítne zrněny smlouvy, nebo

nepředloží protinávrh, má se zato, te objednatel s předloŽeným návrhem souhlasí.
3) Budełi obsahovat sběrná nádoba na ŽivnostensĘ odpad-směsný domovní odpad, odpady, které do

těchto nádob dle této smlouvy nepatří, nezajistí provozce vyprŁdnění těchto nádob na odpad a onlámi
tuto skutečnost objednateli, kteý je povinen zaberyećit zreškodnění uvedených odpadů ve sběrné
nádobě, nebo nádobách uloŽených sáľn.

4) Požadavek na zqfšení, snížení počtu nádob i další údaje, jak ze znéni smlouvy wp|ý"{ą nutno podávat
Ze sÍany objednavatelevźdy pouze písemně.Zméĺanabývá platnost vždy at. po písemném potllrzenízs
strany provozce' časově tak' jak je touto smlouvou dohodnuto

5) Průběfué problémy ke kvalitě služeb, četnosti svozu vč. nahlášení poškození nĺĺdob, nutnost výměny
nádob lze provést telefonicĘ na provoz odvozu odpadů.Číslo telefonu:

)
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474651981,131411754

6) Případné rozpory mezi pfovozcem a objednavatelem řeší Město Chomutov zastoupené
Odborem živofuího pľosťedí Městského úřadu v Chomutově.

7) Smluvní strany se zavazují, onlámit se písemně bezzbyteěného odkladu případnou změnu adresy
adresy' změnu adľesy, změnu obchodního jméną sídlą jakoŽ i další skutečnosti, které se dofýkají
předmětu uzavřené smlouvy.

8) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znicłlż obdrží jeden sĘnopis provozce a jeden
sĘnopis objeđnatel.

V Chomutově dne:
Za objeýnavatele:

V Chomutově dne: 21.5.2012
Za-.ovozce:

,lr1 Pą*/ /?r/ror"L
ĺ5łĺĺ/ ĺűr,y, rtrrrr,'

Technic' sluŽby města Cl' lutovą
pl.spěvková oľgan; Je

Ing.ZbyněkKobli źek
1'HÜHfiĺľgRE SLUŻBY

ĺłĚsľł CHoľví{-rrtŇA**'
pfi.*pevkova ĺ-lĺr;anizac* €

,:ĺ3U i)l Chomułcł .ĺr€łi: l 'Tlia 8{SITA CZ a.s.
Divize Severní čechy

Provoz Chomutov, Samota 4416, 430 01 Chomutov

Ič: 25638955, tel.: 4-?4 624 22s ll'
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