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lt.
pŘeonnĚT sMLoUVY :

objednatel se připojuje k systému svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu z nádob o objemu
1100 litrů , kteý je zajiŠťován Statutárním městem Chomutov prostřednictvím pověřené osoby, která je v tomto
daném smluvním vztahu provozcem.

Jde o svoz a zneŠkodnění odpadu ze
oDPADY, zE ŽlvNosĺí, z ÚŘnoÜ R z
ODPADÜ, a to odpady:

skupiny odpadů: 20 00 00 oDPADY KoMUNÁLNín.llľrĺ PoDoBNÉ
PRĽ,MYsLU, VČETNĚ oDDĚLENĚ sBíRANÝcH sLoŽEK TĚcHTo

,

Svoz uvedeného odpadu bude prováděn z í ks nádob na odpad o objemu 240 litrů aze2 ks nádob na
odpad o objemu íí00 litrů, které budou přistaveny na stanovišti nádob ( provozovna): Pĺsečná 5583 a
Wolkerova 5546

ilt.
cns. TERMĺN PLruĚľĺĺ :

písemně a to doporučeným dopisem na adresu uę6lbnou na
kterou sismluvní
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tv.
cENoVÉ PoDMĺNKY:

Na sjednaný rozsah plnění jde o cenu za odvoz odpadu a jeho zneškodněnĺ zahrnující
Cenové podmínky pro období od 1.1.201B představují:

Na rozsah nent za celoroění období o tuto cenu zasvoz a odstraňování

POZNAMKA:
20 03 01
20 03 00

Kód druhu odpadu:

Směsný komunálníodpad
OSTATNI ODPAD ZOBCI

Název odpadu

.,o'
,,o"

Kateoorie odpadu

u: í x ýdně

le povrnen

Í výpovědní

měs

ukončena

bez

KONTEJNER
POPELNICE

CENOVA POLOZKA PRO NADOBU NA
oDPAD o oBJEMU 1100 LlTRĽl
ODPAD O OBJEMU 240 LITRIJ

9.426,-
2.761.92

CENA ZA
JEDNOTKU
BEZ DPH -

Kč
21
21

SAZBA
DPH:

o/,

52
52

POCET
sVoZÜ

11.405,-
3.342.-

CENA ZAROK
VČ. DPH

ZA cELKoVý PocET NADoB
cENoVÁ potoŽrR:

21.613,92

Cena bez
DPH - Kč

PocET NADOB o OBJEMU 'l100 LITRÜ:
PoČET NÁDoB o oBJEMU 240 LITRÜ:

1+1
1

21

o/o

4.538,92
Kč

DPH

26.153,-

Cena vč. DPH _

Kč

cETNosTSVOZU:1xýdně

1



Pro předmětnou sluŽbu je provozce v době uzavřenísmlouvy plátcem DPH.

Uvedené cenové podmínky jsou platné vŽdy do dne jejich změny, na které se obě smluvní strany dohodnou .

V případě, Že v průběhu smluvního období dojde ke změně počtu nádob na odpad, promítne se toto Časově
i do propočtu celkové ceny za sjednanou sluŽbu.
Cenové poloŽky vztahující se ke sluŽbám, které jsou předmětem této smlouvy, budou upravovány
v návaznosti na nákladové podmínky provozce.
Platnost uplatňovaných, stávajících, shora uvedených cenových podmínek skoněí datem vyhláŠení platnosti
cenových změn, nových cenových podmínek.
V případě změn nebo úprav výše uvedených poloŽek v ceníku, bude toto oznamováno objednateli formou
číslovaných DODATKÜ ke smlouvě a to předem, před uplatněním nových cenových podmínek.
Pokud nebude objednatel s cenovou úpravou souhlasit, sdělí toto písemnou formou provozci, a to do 1O-tidnů
od obdrŽení návrhu na cenovou úpravu. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit a to ke
dni, ke kterému dochází ke změně ceny, coŽ oznámí písemně objednateli a provede vyriětování provedených
výkonů k tomuto datu'

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

P

nané poskýování sluŽeb bude provozcem vystaven daňový doklad - faktura, jejíŽ splatnost činí 14
odeslání

ojde k tomu, Že bude provozcem proveden niŽší s|uŽeb, bude
cího roku

okladu sjednávají sm

ve sjednaném termi
ihned výkon

n V případě provedeno k datu, ke kterému byl skuteěný výkon sluŽeb, nebo
jejich ěásti provozcem pro objednatele prováděn. objednatel se zavazuje, Že takto vyúčtovaný koneěný výkon
provozci, poté co obdrŽí příslušný daňový doklad - fakturu , v rámci dohodnuté splatnosti touto smlouvou, tak
jako iostatnĺ prováděná vyúčtování dle této smlouvy, uhradí.

Smluvní stranysjednaly, Že vpochybnostech se má zato,Źe faktura byla doručena nejpozději třetího dne
ode dne jejĺho odeslání. Den odeslání se do uvedené lhůty nezapočítává.

vt.
POVINNOSTI OBJEDNAVATELE :

} Nádoby na odpad pouŽívat k účelu, ke kterému jsou pronajaty. K jinému úěelu nádoby na odpad uŽívaÍ
nelze.

} odpad ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo moŽno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimĺ
nevypadával.

} Za stanoviště nádob odpovídá objednavatel.
} Bez souhlasu provozce neprovádět změnu stanoviŠtě nádob.
} objednatelje povinen po celou dobu platnostismlouvy peěovat o čistotu vyě|eněného prostoru na odpadové

nádoby vč.čištěnív zimě tak, aby byl umoŽněn přístup k nádobám.
} Pro objednavatele platí přísný zákaz k tomu, aby ukládalŽivnostenský odpad do nádob urěených

v rámciStatutárního města Chomutov pro komunální odpad.
} Budou-li se nacházet v nádobách na odpad jiné odpady neŽ uvedené v části ll. Smlouvy, není provozce

povinen nádoby vyprázdnit. V těchto případech je objednavatel povĺnen nádoby na odpad vypľázdnit na
vlastní náklady'
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} Pro trvalé umístění nádob na odpad na chodnících, místních komunikacích, parkoviŠtích a veřejných
prostranstvích je objednavatel povinen mít toto stanoviště schváleno příslušným odborem Magistrátu města
Chomutova.

} Ukládat do nádob takové mnoŽství odpadu, aby hmotnost nádoby (1 10 litrů nepřesáhla 70 kg) a (nádoby
1 100 litrů 350 kg)'

} Uhradit provozci při ztrátě nádoby, při zničení nádoby zapřičiněném objednavatelem vzniklou, provozcem
vyČĺslenou škodu, představující cenu zůstatkovou (pořizovací cena včetně dopravného v době ztráty _
amortizace nádoby)'
} Uhradit za sjednanou sluŽbu cenu za podmínek dle části lV. smlouvy dle platebních podmínek uvedených

v části V.smlouvy.
} V návaznosti na připojeníse k systému zavedenému Statutárním městem Chomutov pro nakládání

s komunálním odpadem má objednatel za povinnost provádět třídění odpadů. K tomuto vyuŻívá za úhradu
ve výši schválených cen sběrná místa - sběrny nebezpeěných sloŽek a dalŠích vytříděných vyuŽitelných
sloŽek komunálního odpadu, která se nacházejÍ v Chomutově: U Větrného mlýna 4605, na odpadovém
hospodářství města Chomutova ul.PraŽská (bývalá skládka), na Kamenné čp.5163, Jĺráskova 4507, u
stavebních a demoličních odpadů, které neobsahují nebezpečné látky, vč.zemĺny, u odpadü ze zahĺad,
okrasné zeleně jde o sběrné mĺsto na odpadovém hospodářství města Chomutova ul.PraŽská. Na základě
dílěích, samostatných objednávek a k tomu uzavřených smluvních vztahů, můŽe objednavatelza úhradu dle
schválených cen, vyuŽívat přistaven í velkoobjemových kontejnerů.

} objednavatel bude postupovat dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Chomutova vydané
k nakládání s komunálním odpadem, dle částí této vyhlášky vztahujících se na objednavatele. l

vil.
POVINNOSTI PROVOZCE :

Pokud nebude moŽno zabezpećit z provozních d na straně
termínu;'provede tento
hu období, na které je
meziobjednavatelem a

svoz ve sjed

KE

ilnH[gyaprovozce
strany objednavatele přeplnění nádoby - nádob, zabezpeěi provozce na svůj náklad vyčištění prostoru.

} PoŽadavkyobjednavatele k úpravě poětu nádob na odpad, k četnosti svozu budou řešenyjednáním mezi
objednavatelem a provozcem V sídle provozce. Při dohodnutí úprav bude toto promítnuto v dodatku ke
smlouvě s provedením finančního promítnutĺdle platebních podmínek dohodnut'ých pro takový případ, jak ze
znění smlouvy vyplývá.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1 ' 7.' 2016 uveřejnit dle zákona ć. 34ol2o15Sb., o
zvláŠtních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) vŠechny přĺpadné dohody, kteými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, věetně
smlouvy samotné , a to prostřednictvím registru smluv' Uveřejněnĺm smlouvy dle tohoto odstavce se ľozumí
vloŽení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy a metadat podle S 5 odst. 5 zákona o registru smluv
do registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, Že smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účĺnnost smlouvy
nastává dnem zveřejnění v registru smluv.

uil.
osTATNí uĺeoľÁľí :

1) Změny smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, lze provádět pouze písemnou formou číslovanými
dodatky.

2) Pokud objednavatel do 10łi kalendářních dnů písemnou formou neodmítne změny smlouvy, nebo nepředloŽí
protinávrh, má se zaIo,Ž.e objednavatels předloŽeným návrhem souhlasĺ.
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3) BudeJi obsahovat sběrná nádoba na Živnostenský odpad - směsný domovní odpad, odpady, které do těchto
nádob dle této smlouvy nepatří, nezajistí provozce vyprázdnění těchto nádob na odpad a oznámí tuto
skutečnost objednavateli, kteýje povinen zabezpečit zneškodnění uvedených odpadů ve sběrné nádobě,
nebo nádobách uloŽených sám.

4) PoŽadavek na zvýšení, sníŽení počtu nádob idalŠíúdaje, jakze zněnísmlouvy vyplyvá, nutno podávat ze
strany objednavate|e vŽdy pouze písemně s osobním předáním tohoto poŽadavku v dostatečném časovém
předstihu. Změna nabývá platnost vżdy aŽ kdatu jeŽ bude provozcem objednavateli při odsouhlasení úpravy

v poÖtu nádob, sdělen'

5) PrůběŽné problémy ke kvalitě sluŽeb, četnosti svozu vč.nahlášení poŠkození nádob na odpad, nutnost
výměny nádob lze provést i telefonicky na provoz odvozu odpadů, na číslo telefonu:

6) Případné rozpory mezi provozcem a objednavatelem řeŠí Statutární město Chomutov zastoupené přísluŠným
pracoviŠtěm odboru rozvoje, investĺc a majetku města'

7) Smluvní strany se zavazují oznámit si písemně bez zbytečného odkladu případnou změnu adresy, změnu
obchodnĺho jména, sídla, jakoŽ i další skuteěnosti, které se dotýkají předmětu uzavřené smlouvy.

je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nlchŽ kaŽdá strana obdrŽĺ jeden výtĺsk.
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