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Příloha č. 2 
Cenová ujednání a podmínky poskytování služby 

Služba č . 1 - Odběr prumyslových odpadu a druhotných surovin 

Článek I. 

Místo a způsob provádění služby 

1.1. Odvozy odpadu budou prováděny pravidelně (bez opakované výzvy objednatele), 
v předem smluvených časových intervalech - viz 3.2. 

1.2. Místem předání ( převzetí) odpadu je areál firmy objednatele : 
Domov pro seniory, Okružní 67, Žďár nad Sázavou 
Domov se zvláštním režimem, Horní 32, Žďár nad Sázavou . 

1.3. Objednatel předá zhotoviteli odpady v obalech, specifikovaných v čl. 3.1. této přílohy, 
případně v jiných obalech, dohodnutých smluvními stranami před konkrétn ím odvozem 
odpadu. Při předání musí být obaly objednatelem řádně označeny, v souladu s 
ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějš ích p ředpisu a 
vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jednotlivé 
předávané nebezpečné odpady musí objednatel (producent) opatřit také příslušnými 
identifikačními listy nebezpečných odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. , v platném 
znění. 

1.4. Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) je „ Ohlašovací list pro přepravu 
nebezpečných odpadu po území ČR" nebo „Dodací list" nebo „Průvodka". 
Objednatel provede předání údaju o evidenci přepravy nebezpečných odpadu (SEPNO) 
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona 
č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v zákonem stanovených termínech. 

Článek II. 

Platební podmínky 

2.1. Cena za provedenou službu bude hrazena formou měsíční platby dle Smlouvy o 
poskytování služeb v oblasti životního prostředí. 

Článek III. 

Cenová ujednání 

3.1. Ceny a podmínky odběru odpadu: 

Katalog. 
Název odpadu 

Kat. Obal pro 
MJ 

Cena 
Pozn. č . odpadu odp. oředání Kč/MJ 

18 01 01 Ostré předměty 
N Quick box 1,5 I 

t 18 000, - spa lovna 
l (kromě čísla 18 01 03) ( dodá zhotovite l) NO 
Odpady, na jejichž sběr a 

plastové pytle odstraňování jsou kladeny zvláštní spalovna 18 01 03 
požadavky s ohledem na prevenci N (dodá t 18 000,-

NO 
infekce objednatel) 

3.2. Podmínky svozu odpadu: 
Odpady budou sváženy dle platné legislativy o nakládání s odpadem kat. č . 18 01 03. 
Tyto odpady budou sváženy v letních měsících (1.4.-31.10.) tři krát týdně (pondělí , středa 
a pátek) a v zimních měsících (1.11. - 31.3.) dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek) - i pokud 
tyto dny jsou státním svátkem, příp. na zák l adě dohody. 
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3.3. Cena dopravy odpadu : nestanovuje se . 

3.4. Ostatní 

Služba/zboží - specifikace MJ 
Cena Pozn. 

(Kč/MJ) 

Za zpracování dokumentace k odpadum (např. písemné Ks 50,-
informace o odoadu základního oooisu odoadu) 

3.5. Ke všem cenám uvedeným v č l ánku III. této pří l ohy bude při počtena plat ná DPH ve výši 
dle příslušných právních předpisu právně úč i nných ke dni data uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

Článek IV. 

Ostatní ujednání 

4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané sl užby jsou stanoveny Smlouvou o poskytování 
služeb v oblasti životního prostředí. 

4.2. Není- li stanoveno jinak, aktuálně platná přílo h a nahrazuje v plném rozsahu příloh u 
časově předcházej ící , a to s úč i nností ode dne 1.1.2019. 

V Brně dne ... .. f Q. 

~ suez s 

Drčkova 2798 
IČ: : 25638955, 

Za zhotovitele: 

Oblastní manažer obchodu 
SUEZ Využití zdroju a. s. 
na zák l adě plné moci 

SUEZ Využití zdrojů a. s. 

Sociélnl sluiH>y mesta 
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