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S M L O U V A O D Í L O č.

023

zajištění služby svozu a zneškodnění SKO uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany:
zhotovitel:

Technické sluzby Kadan, s.r.o.
ICZ: CZU00581
Polní 1900
43201 Kadan
zast. jednat. Lubošem Herejkem
Bank. spojení: KB Kadan
č.ú. 27-6249110237/0100
IČ: 25441094
DIČ: CZ25441094
Firma je registrovaná v obchodním rejstríku vedeného Kraj. soudem v Ústí nad L oddíl C, vlozka 18469

( dále zhotovitel )

objednatel:

BREZE a.s.
Bio farma Třmeňák
Losiná 303
33204 LOSINÁ
Bank. spojení:
IČ: 02852802

č.ú.

/

DIČ: CZ02852802

Kontaktní osoba : Prášil 775 922 434

( dále objednatel )

I.
PŘEDMĚTDÍLA
Předmětem této smlouvy o dílo je poskytování následujících služeb :
Svoz a zneškodňování směsného komunálního odpadu. Jde o svoz a zneškodnění odpadu ze skupiny odpadů: 200 000
odpady komunálního, včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů, a to odpady :
Kód druhu odpadu :

Název odpadu :

200 201
200 301

Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

150 101

Papír

150 102

Plast

150 107

Sklo

Tyto činnosti budou prováděny v souladu se všeobecně závaznými předpisy platnými v České republice v době účinnosti
této smlouvy.

II.
DOBAPROVEDENÍDÍLA
1. Smlouva je uzavřena od

01.02.2019

na dobu

neurčitou

2. Smlouva může být ukončena dohodou obou smluvních stran k dohodnutému termínu
3. Smlouva může být vypovězena pouze písemně
4. I po dobu výpovědní lhůty je povinen objednatel platit za smlouvou sjednané výkony sjednanou cenu

III.
ZPŮSOBPROVÁDĚNÍDÍLA
Zhotovitel provádí služby svými dopravními a technickými prostředky a zajišťuje veškeré náklady s tím
spojené. Provedené služby pak fakturuje objednateli v plné výši ( za smluvní cenu ) . Svoz SKO se řídí
následujícími pravidly :

Povinnosti objednatele :
1/ platit sjednanou úhradu dle čl. IV této smlouvy a neprovádět bez souhlasu zhotovitele změnu stanoviště
nádoby a je povinen umožnit volný přístup k nádobám nebo přístřeškům ve kterých jsou umístěny
2/
objednatel je povinen zajistit vyhovující stanoviště pro nádoby tj. zpevněný povrch, přístřešek apod.
3/ změny a
požadavky na odvoz a počet nádob je nutno nahlásit pouze písemně ( a to i po předešlé
telefonické domluvě
4/
objednatel je povinen uhradit škodu vzniklou na nádobě prokazatelně jinak než vlastním užíváním,
případně jejím odcizením
5/
objednatel je povinen seznámit přímé uživatele ve svém objektu s podmínkami pro svoz SKO tj.
nepřetěžovat nádobu : 1100 lt - nad 220 kg
240 lt - nad 60 kg
110 lt - nad 40 kg
neukládat tekuté, toxické nebo žhavé odpady, beton, cihly, autobaterie,
pneumatiky a odřezky
z pryže, plechovky od barev a motorových olejů, skelnou vatu, samozápalné odpady, odpady
výbušné, radioaktivní v uzavřených nebo tlakových nádobách, odpady kontaminované ropnými
látkami, televize, ledničky, pračky, koupelnové vany ( v případě nedodržení této podmínky je
je zhotovitel oprávněn odmítnout odvoz takového odpadu ).
6/
odpad ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s
nimi nevypadával
7/
Objednatel je povinen udržovat čistotu vyčleněného prostoru na odpadové nádoby
8/
Budou-li se nacházet v nádobách na odpad jiné odpady než uvedené v části I. Smlouvy, není zhotovitel
povinen nádoby vyprázdnit. V těchto případech je objednatel povinen nádoby na odpad vyprázdnit na
vlastní náklady.
9/

V návaznosti na připojení se k systému zavedeného Městem pro nakládání s komunálním odpadem má
objednatel za povinnost provádět třídění odpadů.
K tomu využívá za úhradu ve výši schválených cen sběrné místo nebezpečných složek a dalších
vytříděných využitelných složek komunálního odpadu, které se nachází na adrese zhotovitele.

10/ Objednatel se zavazuje dodržovat zákon č.185/2001Sb, o odpadech v platném znění, prováděcí předpisy
zejména vyhlášku č.93/2016Sb. v platném znění a obecně závazné vyhlášky Města Kadaně o nakládání
s komunálními odpady a tento odpad třídit a zařazovat dle katalogu odpadů.

Povinnosti zhotovitele :
1/

dodat objednateli k datu zahájení služby objednaný počet nádob a provádět jejich běžnou údržbu a opravy.

2/

v případě

3/

v případě nepříznivých klimatických nebo
v termínu, zajistit náhradní termín odvozu

opotřebení nebo neopravitelnosti

stávající nádoby provést

výměnu za vyhovující nádobu

technických podmínek,

které znemožnily odvoz SKO

4/

Zabezpečení sjednané četnosti svozu. Pokud nebude možno zabezpečit z provozních důvodů zhotovitele
svoz v daném pravidelném termínu, provede tento svoz v termínu náhradním.

5/

Vrácení vyprázdněné nádoby na dohodnuté stanoviště.

Jak zhotovitel, tak objednatel jsou oprávněni vyžadovat plnění uvedených pravidel.
V případě jejich
nedodržení a neodstranění vzniklých
nedostatků v dohodnutém termínu je každá
ze zúčastněných stran oprávněna odstoupit od smlouvy. Vynaložené náklady za
provádění díla
pak nese strana, která dala příčinu k vypovězení

IV
CENAPŘEDMĚTUDÍLA
V tomto případě se jedná o: ( ceny jsou již uvedeny včetně DPH )
Nádoba a četnost

Objekt-ulice

Od data

Do data

Ks Roč.saz.Kč Celkem Kč

kontejner - 1x za 14 dní

Prunéřov č.p. 387

01.02.2019 31.12.2019

1

10975,--

10975,00

popelnice 240l - 1 x týdně papír

Prunéřov č.p. 387

01.02.2019 31.12.2019

1

1889,--

1889,00

popelnice 240l - 1x týdně plast

Prunéřov č.p. 387

01.02.2019 31.12.2019

1

1889,--

1889,00

Účastníci se dohodli, že cena služeb bude dohodnuta pro každý kalendářní rok dle návrhu zhotovitele.
Při změně cen bude objednateli písemně zaslán nový ceník. Cena plnění bude hrazena bankovním
převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
Dojde-li v průběhu smluvního období ke změně počtu nádob nebo četnosti svozu, 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 zhotovitele.
Platnost uplatňovaných, stávajících, shora uvedených cenových podmínek skončí datem
vyhlášení platnosti cenových změn, nových cenových podmínek.
Nedílnou součástí této smlouvy je ceník obsažený v příloze.

V.
FAKTURACEDODÁVKY
Uvedené služby jsou prováděny celoročně a fakturace bude probíhat vždy 1x za čtvrtletí.
Zhotovitel je povinen fakturovat a odeslat daňový doklad objednateli nejpozději do 5 dnů po skončení čtvrtletí,
nejdříve však 14 dní před jeho skončením. Objednatel je povinen uhradit daňový doklad v době splatnosti tohoto
dokladu. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou daňo-vého dokladu, kterým
bude vyúčtováno plnění zhotovitele dle této smlouvy, tak se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% denně z
vyúčtované částky za každý den prodlení do zaplacení, kterou se zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli na jeho
písemnou výzvu. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje objednatele povinnosti zaplatit vyúčto-vané služby.

VI.
ZÁRUKY
Zhotovitel zodpovídá za kvalitu prováděných služeb. V případě, že nekvalitně provede sjednanou službu, je
povinen na vlastní náklady vadu odstranit. Objednatel je povinen umožnit volný přístup k nádobám nebo
přístřeškům.
Případné další nesrovnalosti nebo vady díla budou řešeny dle části III. této smlouvy.

VII.
ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ
1/
2/
3/
4/

5/
6/
7/
8/

Ostatní smlouvou neupravené vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném
znění a souvisícími právními předpisy, zejména upravujícími nakládání s odpady.
Tato smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy zhotovitelem v případě, že objednatel je v
prodlení s placením úhrady dle této smlouvy po dobu delší než 30 dní.
Tato smlouva může být změněna, doplněna nebo zrušena písemně rovněž po dohodě obou stran.
Tato smlouva může být vypovězena zhotovitelem i objednatelem kdykoliv
bez uvedení důvodu
v jednoměsíční výpovědní lhůtě, která běží pro obě strany od prvního dne
měsíce, následujícího
po doručení výpovědi.
Objednatel bere na vědomí skutečnost, že v souladu s vývojem národního hospodářství může
zhotovitel upravit ceny za prováděné
služby dle skutečných cen vstupních médií.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
Podpisem této smlouvy zaniká platnost všech předcházejících smluv týkajících se svozu SKO.
Smluvní strany se zavazují oznámit si písemně případnou změnu adresy, obchodního jména, sídla, jakož
i další skutečnosti, které se dotýkají předmětu uzavřené smlouvy.

za O B J E D N A T E L E :

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

za Z H O T O V I T E L E :

Dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

