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!SMLOUVA
číslo:2432lTS

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

L

PROVoZCE: Technĺcké služby města Chomutova, příspěvková oľganizace
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ffiffi@#
náměstí 1. máje 89,430 01 Chomutov
ICo:00079065 DIČ: CZ00079065
Zastoupené: ředitelem panem Ing. Zbyfüem K o b l í žkem
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Telefon'ląA'|"'-
e-mail:
Příspěvková orgaĺrizace je zapsána v obchodním Ęstříku vedenéĺn u Kĺajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu Pr., vložce číslo 630.

OBJEDNÁVÁTEL: SITÁ CZ a.s. '..'
Spanělská l0/t073' 120 00 Praha2
IČ:25638955 DIČ: CZ25638g5
Tel e-mail:

Objednatel se připojuje k systému svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu, zĺádob o objemu
110 litru a 1100 litľů , kteqý je zajišťován Městem Chomutovem prostřednictvím pověřené osoby, která je
v tomto daném smluvním vztahuprovozcem.

I.

II.

Jde o svoz a zreškodnění odpadu-ze slupiny odpadů: 20 00 00 SDPADY KoMt]NÁLNÍHo A JIM
PoDoBNÉ oDPADY, zp äwbsTÍ, Ztlnłou A'Z PRÜMYsLU, vepŃďooĎilENĚ šBĺi{Ai.rÝCH
SLoŽEK TĚCHTo oDPADÜ, a to odiady:
Kód druhu odpadu: NŁev odpadu: Kategorie odpadu:
20 03 00 osTATNÍ 6DPAD zoBCÍ ,,Ou,' 20 03 0l Směsný komunální odpad ,,o..
o,o" : ostatní odpad

Svoz uvedeného odpadu bude prováděn z Oks nádob na odpad o objemu 1lOlitru az}l<snádob o objemu
11oOlitľů,které buđou přistaveny na stanoviště nádob: Pľažslĺń 5639, CĹomutov (PULS Investiční s.".oj

1) Smĺouva seuzavírá s účinností
2) Četnost svozu: rx íýaně

18.5.2007 na dobu neuľčitou.

3) Smlouva m:ůžebyt ukoněena dohodou obou smĺuvních stran k dohodnutému termínu'
4) Smlouva může byt vypovězena pouze písemně a to doporučeným dopisem na adľesu uvedenou na

smlouvě, případně na zrněněnou adľesu, kÍerou si smluvní strany průĹazlě ozrámily. Vypovězena
může byt kteľoukoliv smluvní stľanou bezudźni důvodu s dodrźením tříměsíění 

"yioveanĺ 
m,ity,

kterázaěnę běŽet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doruěení đruhé smluvní straně.
5) I po dobu qýpovědní lhůty je povinen objednatel p\atit zasmlouvou sjednané vykony sjednanou

cenu.
6) Pokudjde o uplaürění výpovědních lhůt z důvodů nesouhlasu objednatele s cenovou výší, budou se

obě smluvní strany řídit postupem uvedeným v části IV. této 
'-iourry.
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Na sjednaný rozsah plnění jde o cenu zzodvozodpadu ajeho aeškodnění

Celkem ze nádoby včetně DPH
DPH19Y"

18.8ó8'70Kč
3.012'0Kč

K uvedeným ceniám bude připoětena daň zpÍidané hodnoty veýśi 19 Yo.
Pro předmětnou sĺužbu je pľovozce v době uzavření smlouvy plátcem DPH.
Uvcdené cenové pođmínĘ jsou platrré vždy do dne jejich zĺĺłěĺy, nakteré se offi smluvní strany dohodnou .

V případě' že v průběhu smluvního období dojde ke zĺněně poěfu nádob na odpad, promítne se toto časově i
do propočtu celkové ceny zasjednanou službu.
Cenové položlry vnahující se ke službĺím, které jsou přeđmětem této smlouvy, budou upravovrĺny
v náva.anosti na nákladové podmínĘ provo7ae.
Platnost uplatňovaných,süívajících,shora uvedených cenoqých podmínek skončí datem vyhlášení platnosti
cenoqých zněĺu nových cenoých podmínek.
V případě aněąnebo úprav ýše uvedených položek v ceníkr1 bude toto oznamováno objednateli formou )
číslovaných DODATKU ke smlouvě a to předem, před uplatněním noqých cenoých podmínek.
Pokud nebude objednatel s cenovou írpravou souhlasit, sdělí toto písemnou.formou.provozcir+-tg^do 10-ti dnů
od obdržení náwhu na cenovou ripravu. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit a to ke
dni, ke kterému dochází ke zrněně ceny, což oziĺlámi písemně objednateli a provede vyúčtovrání proveđených
ýkonů k tomuto datu.

Pokud objednatel p6lsdělení'ceńoĄ/é zlĺěły tuto písemně neodmítne do lO-ti dnů ode dne ozrámení, má se
zato, žr se zĺněnou souhlasí.
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Úhrada za pľovede1ý výkon služeb, jež je předmětem této smlouvy bude objednatelem pľováděna na
základé provozcem vysiävéného daňového dokladu _ faktury' jejíž splatnost ěiní 30 đní.

Faktura bude zaslána čtvľtletně do 15-tého dne daného měsíce

za provedení vyššího rozsahu než stanovila smlouvą při objednavatelem objednaném a
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4) Cena zac'elkoý počet nádob bezDPH

CELKEM zÄ NÁDoBY BEZ DPII

3) Cena za 1 nádobu zarokbez DPH

2) Čehost svozu

l) Počet přistavených nádob

I. zA NÁDoBY o oEIEMU 110 trTRťI
ZA POPELnIICE

4) Cena zacelkoý poěet nadob bez DPH
15.85ó'-Kě

15.856'-Kč

3) Cena zal ńńobuzarok bezDPH
7.928,-Kč,

2) četnost svozu lx dđně

l) Počet přistavených nádob

ILLANÁDoBY o oBlEMU 1100 LITRŮ
ZAKONTE NMRY

2

.4.717,20Kč,
.4.717,20K:ć

srpen....
listopad.

...4.717,Ż0Kč'
Květen. 4.717,z0Kě

Doúčtování



provozcem provedeném vyšším ýkonu,bude provedeno do 31.1 . následujícího roku.
Vpřípadě, žs zprovo.nlích důvodů dojľ}tomu, že bude pľovozcem pľoveden nixí rozsah služeb, budeprovedeno vyúčtovĺání též do 31.1. následujícího roku.

Pokud objednatel ve lhritě splatnosti vyúčtovanou částku neuhĺadí, dohodly se smluvní stľany na smluvnípokutě ve qýši 0,05yo z celkově vyúčtované ěástky vě. DPH zakažÄý i zapoĺaty kalendĺářní den pľodlení.
Pokud objednatel neuhľadí pľovozci ve sjednanem teľmínu příslušnou, l.yĺĺtäu*ou mu ěástku za provedený,

sj.9o.na|Ý qýkon a pokud tak neučiní ani po upomínce, má provozce právo ihned ukončit ýkon sluzlb;J1sou
předmětem této smlouvy a odstoupit ođ uzavŤené smlouvy ke dni, ke kteľému provozce tento pĘev vůleobjednateli zašle.

. ..I!on9ě$ vyričtování je v_{aném případě provedeno kdatu, ke kterému byl skutečný 1ýkon služeb, nebojejich části provozcem.gľo 
9ljednateie provaáon. objednatet sá zavazłl1e,že takto vyriětovaný konečný qýkonprovozni, poté co obdrži příslušný daňový doklad _ täktu* , v rámci dohodnuté splatnosti toűto smlouvo,ł t'Ljako i ostatní prováděná vyúčtování dle této smlouvy, uhľadí.

vr.

_ 
ľ19ouy na odpad používat k účelu, ke kteľému jsou pro pronajaty._ K jinému účelu nádoby na odpad uživatnelze.- odpad ukládat do sběľných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad zruchpři manipulaci
s nimi nevypadával.

- Zastanoviště nádob odpovídá objednavatel.- Bez souhlasu provozce nepľovádět zrněnu stanoviště nádob. /
- 99j:d*el je povinen celoročně pečovat 9 ěis]otu vyčleněného prostoru na ođpadové nádoby vě.čištění v z|mě tak, aby bylumoäěn přísfup k nádobrám.- Pro objednavatele platí přísný zákaz ktomu, aĘ ukládal živnostenský odpad do nádob uľěených

v rámci Města Chomutova pľo komunální odpad.- Budoułi se nachiŁet v nádobách na odpad jiné odpady než uvedené v ěásti II. Smlouvy, není provozce
povinen nádoby vyprázÁnit. V těchto případech je objednavatel povinen nádoby na odpad vyprĺŁdnit
na vlastní náklady.

- Pľo tľvalé umístění nádob na odpad na chodnících, místních komunikacích, paľkovištích a veřejných
prostľanstvích je objednatel povinen mít toto stanoviště schváleno příslušným odborem Městského
úřadu Chomutov.

- Ukládat do nádob takové množství odpadu, aby hmotnost nádoby 110 litrů nepřesáhla 70 kg a 1100
litrů 350 kg.

- Uhradit provozci. pÍi ny|tě nádoby, při-zrričení nádoby zapří ěiněném objednavatelem vzĺriklou,provozcem vyěíslenou škodu, předstawjící cenu zůstatkovou(pořizovací cena věetně dopľavného
v době ztráĘ _ anortizacenádoby)

- Uhľadit za provedenou službu cenu za podmínek dle čĺásti IV. smlouvy dle platebních podmínek
uvedených v ěásti V. smłou'łry. . _

- Y návaznosti na připojení se k systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním odpadem máoĘednatel za povinnost pľovádět třídění 
9dpadů. K tomu vyużÍvát za Ú/rlradu ve výši .cľ'uel"nycľ, cĹnsběmá místa-sběľny nebezpečných složek a dalších vytrĺdenych vyuätelných složek komunálního

odpadu' která se nachársjí v Chomutově: U Větľného mĺ1pna łoos, ná,oapadäyém hospodářství města
Chomutova ul. Pražská (bývalá skládka), na Kamenńé ěp. 5163, ji.,ĺ'touä 4507, u stavebních ademoličních odpadů, ktęré neobsahují nebezpeěné látĘ, vE. zeminy, u odpadri zn zal-lrad, okasné
zelené jde o sběľné místo na odpadovém ńospodářství města Chomutova ul. Pražská.Na zĺkladě
díIěích, samostatných objednáVek a k tomu uzaviených smluvních vztahtl, může objednatel zaúhľaJu
dle schválených cen' vy užÍv at přistavení velkoobj emoqých kontej nerri'- objednatel bude postupovat dle obecně závazné uy-l'lĺsty Města Chomutova vydané k nakládání
s komunálním odpadem, dle částí této vyhlášĘ vaahujících se na objednavate!ę.
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POVIhTNOSIT PROVOZCT

Při plnění podmínek daných v této smlouvě bude pro objednatele zabeąpečeno:
- Přistavení k datu zahátjenĺ služby dohodnuý poěet dle sjednaného druhu.
- Zabezpečení sjednané četrosti svoztl. Pokud nebude možno zabezpeěit z provomích důvodů na straně

provozce svoz v daném pľavidelném termínr1 provede tento svoz ěasově v náhĺadním termínu. Pokud
svoz v nĺáhradním termínu nebude v průběhu ľočnfüo období możlo provést promítne se rozsah služby
ve finančním vyrovnĺání mezi objednatelem a provozcem ve lhůtě staĺrovené touto smlouvou.

- Pokud by z provozrích důvodů neĘl proveden svoz ve sjednaný termín a došlo by ke anečištění
stanoviště nĺádob na odpaĄ zabezpečí vyčištění tohoto místa na svuj náklad provozco.

- Výměna běfuým pouäváním poškozené, opoťebované nádoby.
- vnáccní vyprázdněné nĺádoby na dohodnuté stanoviště.
- Pokud dojde zaviněním obsluhy provozce ke znečištění místa nakládĘ odpadu a důvodem nebude ze

strany objednatele přeplnění náńob,zabezpečí provozce na svůj náklad vyčištění prostoru.
- Na poädavky objednavatele k úpravě počtu nađob na odpĄ k četnosti svozu odpovědět nejpozději do

konce jednoho měsíce od data obdržení písemného požadavku zÄaptovozre s uvedeným poädavkem
souhlasí. Pokud ano, zrněna se věcnp i finančně promítne od prvého dne měsíce následujícího po
vystavení souhlasu provozce' pokud není touto smlouvou stanoveno vjiné části jinak.

vfl.

VIil.

1) Změna smlouvy, pokud není uyedeno ve smlouvě jinĄ se provádí písemnou formou.
2) Pokud objednaÍel do 10-ti kalendrłřních dnri písemnou formou neodmítne zrněny smlouvy, nebo

nepředloä protináwh, máse zato, že objednatel s předloženým návĺhem souhlasí.
3) Bude-li obsahovat sběmá nádoba na živnostensĘ odpad-směsný domovní odpad, odpady, které do

těchto nádob dle této smlouvy nepaři nezajistí provozce vypnázdnění těchto nĺádob na odpad a onlálmi
tuto skutečnost objednateli, který je povinen zabezpďit zneškodnění uvedených odpadri ve sběrné
nádobě, nebo nádobách uloŽených sám.

4) Požadavek na zvýšenl, snlžpní počtu nrídob i další údaje, jak rn nlěĺí smlouvy vyplyvá' nutno podávat
ze strany objednavatele vźdy pouze písemně.Změna nabývá platnost vžÄy ažpo písemném pohłrzsni zs
stľany provozce' ěasově tak, jak je touto smlouvou dohodnuto.

5) Průběfué problémy ke kvalitě služeb, četnosti svoz|t vč. nahlášení pďkození nĺídob, nutnost qýměny
nádob lze provést telefonicĘ na provoz odvozu odpadů.číslo telefonu:

6) Případné Íozpary meż provozcem a objednavatelem řeší Město Chomutov zastoupené
odborem ävotního pľosťedí Městského úřadu v Chomutově.

7) Smluvní strany se zavazuji ozrlémrit se písemně bezzbyteéného odkladu případnou zněnu adresy
adresy, změnu adresy, zněnu obchodního jméną sídĺą jakož i další skuteěnosti, ktere se dodkají
předmětu uzavŕ ené smlouvy.

8) Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech'znicÍlŽobdräjeden stejnopis Jvozce a jeden
stejnopis objednatel.

V Chomutově dne: & r - 2po ŕ
Zaobjednavatele:

V
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Chomutově dń'
I

Zal
r7.5.2007

,JVOZCo:
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Technické s' źby města Chomutc
příspł 1ková or ganizace

Ing.ZthěkKoblí źek
ředitel
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