
Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., (dále jen „občanský zákon")

Níže, uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Název: AVE Kolín s. r. o.
Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5
251 48 117
Československá obchodní banka

se sídlem
IČO:

bank. spojení:
č. účtu :
zastoupen

(dále též jen jako ”Zho

MKOLP00259Q8

, a. s.

2. Město Kolín
Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín - Kolín I
IČO: 00235440

zastoupeno: Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
ve věcech smluvních: Mgr. Michaelem Kašparem ,místostarostou města
Telefon:
e-mail:
bank. spojení: 3661752/0800

(dále též jen jako "Objednateť)

v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v zadávacím řízení
s názvem „Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty" jako nabídka ekonomicky
nejvýhodnější, tuto smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu.

(dále jen „smlouvď')

s

I
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Základní ustanovení

1.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech") a je tedy 
oprávněn k nakládáni s odpady podle této smlouvy.

1.2. Objednatel prohlašuje, že je na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), 
původcem komunálních odpadů vznikajících na území města Kolín (včetně obcí 
Sendražice, Zibohlavy, Šťáralka a Štítary), které mají původ v činnosti fyzických osob. 

Původcem separovaných složek směsného komunálního odpadu se město Kolín stává v 
okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném a stane se tak 
současně vlastníkem těchto odpadů, (dále vše též jen jako "komunální odpad"). 
Objednatel je povinen v souladu se zákonem o odpadech odpady, které nemůže sám 
využít nebo odstranit, převést je do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí.

1.3. Separovaným směsným komunálním odpadem se v rámci této smlouvy rozumí veškerý 
odpad vznikající na území města Objednatele při činnosti fyzických osob. který je 
uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu k zákonu o odpadech 
jako Plasty (ozn. 20 01 39). Komunálním odpadem se také rozumí odpad takto zařazený 
podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, z činnosti 
právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které na základě písemné 
smlouvy s Objednatelem využívají systému zavedeného Objednatelem pro nakládání s 
komunálním odpadem.

Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy přebírat od Objednatele, fyzických 

osob - občanů Objednatele: veškerý odpad Objednatele dle bodu 3.2 této smlouvy a 
(dále vše též jen jako "odpad"), tento přijmout do svého vlastnictví a v souladu se 
zákonem o odpadech zajistit jeho využití nebo odstranění.

2.2. Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat po dobu trvání této smlouvy 
odpad dle bodu 3.2 smlouvy Zhotoviteli, převést vlastnické právo k odpadu na 
Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli za převzetí odpadu sjednanou úplatu (cenu).

III.
Způsob plnění

3.1. Objednatel se zavazuje zajistit shromažďování odpadů do příslušných 
shromažďovacích prostředků (dále jen jako "sběrné nádoby") na území města 
Objednatele a Zhotovitel se zavazuje zajistit sběr takového odpadu a jeho svoz na místo 
jeho využití či odstranění (dále vše též jen jako "svoz"). Separovaný komunální odpad 
bude předáván na schválenou skládku, popr. materiálově nebo energeticky využit. 
Zhotovitel se dále zavazuje v případě potřeby poskytnout Objednateli do užívání pro 
režim svozu dle bodu 3.2 dostatečný počet sběrných nádob, a to v rozsahu a skladbě 
podle Specifikace a rozsahu předmětu plnění, který tvoří přílohu této smlouvy. Sběrné 
nádoby budou výlučně o objemu 240 litrů, které Zhotovitel poskytne Objednateli v 
souladu se specifikacemi uvedenými ve Specifikaci a rozsahu předmětu plnění (příloha 
smlouvy). V případě potřeby poskytnutí sběrné nádoby odešle Zhotovitel Objednateli 
písemnou objednávku nejméně 30 dní před požadovaným poskytnutím nádoby.
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3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit svoz a zpracování separovaných složek směsného 
komunálního odpadu z míst určených Objednatelem ve Specifikaci a rozsahu předmětu 
plnění (příloha č, 3 smlouvy), v souladu s ust. § 17 odst. 3 zákona o odpadech, resp. v 
seznamu předaném Zhotoviteli v souladu s touto smlouvou, v tomto rozsahu dle 
konkrétního požadavku Objednatele.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět svoz dle bodu 3.2 v pravidelných intervalech a v 
rozsahu stanoveném ve Specifikaci a rozsahu předmětu plnění (příloha č. 3 smlouvy).

3.4. Odpad přechází do vlastnictví Zhotovitele okamžikem jeho naloženi na k tomu určené 
sběrné vozidlo.

IV.
Cena a platební podmínky

4.1. Objednatel se zavazuje, že Zhotoviteli uhradí Cenu na základě skutečného počtu 

vyvezených kontejnerů a jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Nabídková cena, 

tedy jako součin skutečného počtu vyvezených kontejnerů za příslušné období a 

jednotkových cen za obsluhu vyvezených kontejnerů uvedených v Příloze č. 2 - 

Nabídková cena.

4.2. Cena za sběr, obsluhu a svoz (včetně úklidu), likvidace, využití, dotřídění 1 kontejneru 

240 I plast uvedená v Příloze č. 2 - Nabídková cena;

Cena v Kč s DPH dle aktuální sazby 

DPH
Cena v Kč bez DPH Výše DPH dle aktuální sazby DPH

72,00 Kč 10,80 Kč 82,80 Kč

4.3. Měsíční výše Ceny vychází z následujících položek:

• počet vyvezených kontejnerů v daném měsíci,

• jednotková Cena za sběr, obsluhu a svoz 1 kontejneru, včetně úklidu 

(uvedená v Příloze č. 2 - Nabídková cena).

Měsíční Cena za službu se vypočítá jako součin počtu vyvezených kontejnerů 

v příslušném měsíci a příslušné ceny uvedené v příloze č. 2 - Nabídková cena.

4.4. Sjednaná cena za svoz odpadu dle této smlouvy je stanovena na základě dohody 
smluvních stran a jednotkových cen dle ceníku a výpočtového listu, který tvoří přílohu č. 
2 této smlouvy.

4.5. Součástí každé faktury bude Soupis provedených prací vdaném měsíci, ve kterém 
Zhotovitel uvede počet skutečně vyvezených kontejnerů v daném měsíci. V soupisu 
provedených prací budou uvedeny minimálně tyto údaje; termín vývozu kontejneru (s 
přesností na dny), a přesný počet vyvezených kontejnerů.
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4.6. Cena plnění je stanovena bez DPH. Služba bude vyúčtována daňovým dokladem, kdy k 
ceně plnění bude připočtena DPH v zákonné výši.

4.7. Sjednaná cena je splatná měsíčně zpětně. Sjednaná cena za svozy provedené v 
uplynulém fakturačním období je splatná na základě daňového dokladu Zhotovitele, 
vždy do 30 ti dnů ode dne doručení faktury na adresu Objednatele stanovenou v záhlaví 
této smlouvy.

4.8. Sjednanou cenu lze upravit:
a) V případě změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu 

plnění vč. změny sazby DPH.
b) V případě zvýšení meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným českým statistickým úřadem za 

předcházejicí kalendářní rok. V takovém případě bude cena zvýšena o 
odpovídající počet procentních bodů, a to zpětně s účinností kl.1. daného 
kalendářní roku, přičemž případný nedoplatek na ceně za služby dle této smlouvy 
poskytnuté v období od 1.1. příslušného kalendářního roku do uzavření dodatku 
bude vyfakturován společně s cenou za nejbližší následující fakturační období.

V.
Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Zhotovitel se zavazuje:
zajistit svoz (vyprazdňování nádob) řádně a včas dle podmínek stanovených touto 

smlouvou,
zajistit navráceni nádob pro pravidelný svoz na jejich stanoviště, a to bez 
zbytečného odkladu po jejich vyprázdněni,
zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na sběrném zařízení 
(vozidle) nejpozději do 48 - ti hodin po dni plánovaného svozu, 
zajistit na své náklady opravu nebo výměnu nádoby, dojde-li k jejímu 
prokazatelnému poškození jednáním ze strany zaměstnanců Zhotovitele, 
zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojde-li činností Zhotovitele při 
manipulaci s nádobami na odpad ke znečištění stálého stanoviště nádoby na 
odpad, případně veřejného prostranství,
zajistit pro Objednatele splnění všech jeho povinností ve vztahu k zařazování 
odpadů podle druhů a kategorií, k jejich evidenci a ohlašování dle zákona č. 

185/2001 Sb.,
prošetřit oznámenou vadu a v případě, že bylo plnění z jeho strany provedeno v 
rozporu se smluvním ujednáním, zjednat na vlastní náklady nápravu. V ostatních 
případech bude postupováno v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

5.2. Objednatel se zavazuje:
umožnit v rámci svých možností a kompetenci volný přístup k nádobám v souladu 
se svozovým kalendářem,
zajistit sjízdnost vozovek vedoucích k jednotlivým stanovištím nádob, 
zajistit v rámci svých možností a kompetencí, aby využitelný separovaný odpad 
nebyl znehodnocován jinými složkami odpadu,
uhradit náklady vzniklé za odvoz separovaného odpadu, který byl znehodnocen 
jinými složkami odpadu.
Objednatel je povinen případné vady plnění nahlásit Zhotoviteli neprodleně po 
jejich zjištění.

5.3. Zhotovitel je oprávněn odmítnout svoz odpadu:

a)

b)

c)

d)

e)
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a) v případě nesjízdnosti vozovek vedoucích ke sběrným nádobám, 
v případě, kdy sběrné nádoby nebudou volně přístupné (např, zaparkovaná auta, 
překop vozovek a další obdobné překážky znemožňující provedení 
odpadu). O této skutečnosti bude Objednatel neprodlená informován, 
který se nachází mimo sběrné nádoby, 
na který se nevztahuje zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
na který se nevztahuje tato smlouva
v případě, kdy nádoba obsahuje nedovolené složky odpadu (např. biologicky 
rozložitelný odpad - ze zahrad, stavebni odpad, zemina a kameny, odpad s 
nebezpečnými vlastnostmi). V takovém případě uvědomí Zhotovitel vlastníka 
nádoby formou informačního lístku (vloženého do poštovní schránky, vrata apod.) 
a zároveň Objednatele.

5.4. Objednatel se zavazuje, že v době trvání této smlouvy bude předávat odpad, za jehož 
původce je ve smyslu příslušných ustanovení zákona o odpadech považován, k 
odstranění Zhotoviteli a dále neuzavřít s třetí osobou smlouvu, jejíž plnění by narušovalo 
či znemožňovalo řádné plnění povinností Zhotovitele dle této smlouvy.

b)

svozu

C)
d)
e)
f)

VI.
Bankovní záruka

6.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 15 dnů po uzavření smlouvy předložit Objednateli 
záruční listinu potvrzující vznik bankovní záruky za řádné plnění smlouvy (dále jen 
„Bankovní záruka") splňující tyto podmínky; 
a) Bankovní záruka bude vystavena na částku 200.000,- Kč,

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž ze záruční listiny musí vyplývat závazek banky vyplatit Objednateli jako 
věřiteli bez odkladu a bez námitek celou částku bankovní záruky po obdržení první 
výzvy: Bankovní záruka musí být platná a účinná nejméně po celou dobu trvání 
smlouvy, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

6.2. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty 
v ceně plnění.

6.3. Pokud bude Bankovní záruka omezena na dobu určitou, zajistí Zhotovitel prodlouženi 
platnosti Bankovní záruky nejpozději 15 dnů před jejím skončením, a to dodatkem nebo 
vystavením nové Bankovní záruky (a to i opakovaně) tak, aby Bankovní záruka byla 
platná a účinná až do uplynutí doby trvání smlouvy.

6.4. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky a požadovat čerpání až do 
výše vystavené Bankovní záruky v případě, že:
a) Zhotovitel nezajistí kontinuitu Bankovní záruky a neprodlouží platnost Bankovní 

záruky nejpozději 15 dnů před koncem staré Bankovní záruky a nedoloží doklad o 
tom, že je zřízena nová Bankovní záruka; v takovém případě je Objednatel 
oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky za účelem vytvoření jistoty na účtu 
Objednatele k zajištění povinností Zhotovitele dle této smlouvy;

b) Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu škody, náklady 
či jiný závazek dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé 
v souvislosti s touto smlouvou nebo nesplní řádně a včas jakoukoliv jinou 
povinnost dle této smlouvy ani do dvaceti (20) dnů od doručení výzvy Objednatele, 
nejpozději však do uplynutí platnosti Bankovní záruky.

b)

I
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6.5. V případě, kdy Objednatel uplatní nárok na zaplacení konkrétní částky, bude čerpat 
plnění z Bankovní záruky do výše požadované částky. Před uplatněním plněni 
z Bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli důvod a výši požadovaného 
plnění.

6.6. V případě čerpáni Bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 14 kalendářních dnů ode 
dne čerpání Bankovní záruky Objednatelem předložit Objednateli záruční listinu 
potvrzující vznik bankovní záruky splňující podmínky dle písm. a. tohoto článku.

6.7. Objednatel vrátí Bankovní záruku Zhotoviteli nebo bance, která tuto záruku vystavila, do 
dvaceti (20) kalendářních dnů poté, co došlo ke skončení této smlouvy.

6.8. Pokud Zhotovitel nesplní svou povinnost předložit Bankovní záruku podle této smlouvy, 
svou povinnost zajistit její platnost a účinnost po dobu stanovenou touto smlouvou, svou 
povinnost předložit novou Bankovní záruku v případě, že dojde k jejímu čerpání nebo 
povinnost prodloužit platnost Bankovní záruky, bude to považováno za hrubé porušení 
smlouvy.

VII.
Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

7.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Doba trvání smlouvy činí 36 měsíců od zahájení 
plnění. Zhotovitel začne plnit svozové povinnosti nejdéle do deseti dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy, přesný termín prvního svozu bude stanoven na základě dohody 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen provádět plnění v souladu 
s terminy uvedenými v Příloze č. 3 (Specifikace a rozsah předmětu plnění) smlouvy a 
dle písemných pokynů Objednatele.

7.2. Kterákoli ze stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného 
porušení ujednání této smlouvy druhou stranou, pokud na toto porušení smluvních 
povinností byla druhá strana písemně upozorněna a nesjednala-li tato nápravu ani v 
dodatečné, druhou stranou k tomu poskytnuté přiměřené lhůtě. Podstatným porušením 
této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí neprovedení svozu odpadu ve sjednaném 
(či náhradním) termínu alespoň třikrát během jednoho kalendářního čtvrtletí, či 
opakované (alespoň třikrát během jednoho kalendářního měsíce) porušení jiné 
povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy, pokud byl Zhotovitel na takové prodlení či 
porušení v každém jednotlivém případě písemně upozorněn. Podstatným porušením 
této smlouvy ze strany Objednatele se rozumí prodlení Objednatele s úhradou ceny za 
plnění dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů. Oznámení o odstoupení musí být 
doručeno druhé straně, účinky odstoupení nastávají k poslednímu dni kalendářního 
měsíce, v němž bylo oznámení o odstoupení doručeno druhé straně.

7.3. V případě výpovědi či odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran se obě 
strany zavazují vypořádat své finanční poměry založené touto smlouvou, a to nejpozději 
do uplynutí výpovědní lhůty, v případě odstoupení do 3 měsíců ode dne doručení 
oznámení o odstoupení.
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Sankce

Neprovede-li Zhotovitel jakoukoliv část plněni řádně v termínu vyplývající z této
smlouvy, jejích příloh anebo pokynů Objednatele, je povinen na výzvu Objednatele
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.

8.1.

Neodstrani-li Zhotovitel nedostatky (vadné plnění) poté, co byl na ně Objednatelem
upozorněn, a v termínu k tomu stanoveném, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč za každý takový případ.

8.2.

V případě prodlení Objednatele se zaplacením sjednané ceny se Objednatel zavazuje
zaplatit Zhotoviteli i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den
prodlení.

8.3.

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody.
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle smlouvy nejsou dotčena ani ustanoveni
právních předpisů vztahující se k sankcím za nesplnění povinností Zhotovitele.

8.4.

Smluvní pokuta a náhrada škody podle Smlouvy je splatná do 21 dnů po obdržení
písemné výzvy k jejímu zaplacení převodem na účet oprávněné smluvní strany,
specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla příslušná částka připsána
na účet oprávněné strany.

8.5.

IX.
Závěrečná ujednání

Kontaktní osoba pro smluvní jednání:9.1.

Kontaktní osoba pro technické zabezpečení:

Změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovaným písemným
dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

9.2.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.9.3.
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9.4. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se
dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozdějí do
30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu. aby smlouvu zveřejnil i
smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner
města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky
e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve
formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným
časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude,
kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak
dále o této skutečnosti informován.

9.5. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní
straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále
výslovně souhlasí s tím. že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna
jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení
právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších
podmínek.

Smlouva byla schválena radou města Kolín dne 26. 11.2018 usnesením
č. 126/3/RM/2018.

9.6.

V Kolíně dne V Kolíně dne 3. 12. 2018

riWgr M.ch«d Kttpv
Mgr. Michael

Kašpar

Objednatel

Přílohy:
č. 1 - Pojistná smlouva
č. 2 - Nabídková cena
č. 3 - Specifikace a rozsah předmětu plněni
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PŘÍLOHA Č. 4 - Rozsah předmětu plnění

SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Veřejná zakázka

.Svoz tříděného odpadu ve městě Kolín - plasty"

Počet jednotlivých typů nádob bude v souladu s vyhrazenou změnou závazku uvedenou v zadávací 

dokumentaci včl. 8 vždy stanoven v měsíčních intervalech a odsouhlasen zástupci obou smluvních stran. 

V následujícím měsíci bude fakturováno dle tohoto odsouhlaseného počtu.

Svoz a separace plastů 

Typ nádoby: 240 I plast 

Počet nádob: 1.701 ks

Četnost vývozu nádob: Ix za 21 dní (17x za rok) 

Přehled umístění nádob je uveden v tabulce č. 1

Tabulka č. 1

STANOVIŠTĚ NÁDOB - čtvrť počet nádob

Kolín I 80
Kolín II 301
Kolín III 225

Kolín IV 250
Kolín V 200
Kolín VI 100
Šťáralka 15
Sendražice 200
Stítary 200
Zibohlavy 130

1701

*

1


