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Sídlo: náľněstí 1. máje 89, 430 01 Chomutov
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objednatel se připojuje k systému svozu a zneŠkodněnÍ směsného komunálnĺho odpadu z nádob o objemu
1 100 litrů, který je zajišťován Statutárním městem Chomutov prostřednictvím pověřené osoby, která je v tomto
daném smluvním váahu provozcem.

Jde o svoz a zneškodnění odpadu ze skupiny odpadů: 20 00 0o ODPADY KOMUNÁLNĺR.llľł PoDoBNÉ
ODPADY, zE ŽlvNosľí, z ÚŘnoÜ n z pnŮnĺYsLU, VÖETNĚ oDDĚLENĚ sBĺRANÝoH sLoŽEK TĚcHTo
oDPADťr, a to odpady:

Svoz uvedeného odpadu bude prováděn z 1 kusů nádob na odpad o objemu 1100 litrů , kteý bude
přistaven na stanoviště nádob: PraŽská - kruhový objezd

il1.
CAS. TERMIN PLN

't)'Smlouva se uzavírá s Účĺnností od 1.8.2009 na dobu u rč i to u do 31.12.2009.

2) Za podmínky plněnĺ povinnostíobjednavatelem azapodmínky souhlasu objednavatele s cenovými
podmínkami poskytované sluŽby v přĺslušném období lze čís]ovanými dodatky smlouvu prodlouŽit a to
vŽdy maximálně na ročníobdobĺ

3) tETNosT svozĽ, oDPADU:
Dílěĺ budou

4) Smlouva můŽe být ukončena dohodou obou smluvních stran k dohodnutému termínu.

5) Smlouva můŽe být vypovězena pouze písemně a to doporuěeným dopisem na adresu uvedenou na
smlouvě, přĺpadně na změněnou adresu, kterou si smluvnĺ strany průkazně oznámily. Vypovězena můŽe být
kteroukolĺv smluvní stranou bez udání důvodů s dodrŽením dvou měsíění výpovědní lhůý, která
začne běŽet od prvnĺho dne měsíce následujĺcĺho po jejím doruěení druhé smluvní straně.

6) Pokud jde o uplatnění v'ýpovědní lhůty z dtivodu nesouhlasu objednavatele s cenovou výší, přijejí změně dle
ustanovení článku lV. smlouvy, se budou obě smluvní strany řÍdit postupem uvedeným v části lV.této
smlouvy.

CENOVE PODMINKY:

Pro předmětnou sluŽbu je provozce v době uzavření smlouvy plátcem DPH. V návaznosti na
zákonem danou výši daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) váahující se k dané čĺnnosti, bude k
cenám bez DPH připočtena v přĺslušné V'ýši DPH' V případě zákonem provedené úpravy příslušné
výše DPH se tato automaticky v propočtu konečné ceny vč. DPH upravĺ a to v časovém promítnutí
od účinnosti takové zákonem dané úpravy.

IV

POZNAMKA:
20 03 01
20 03 00

Kód druhu odpadu:

.o" = ostatní odpad
Směsný komunálnĺodpad
OSTATNI ODPAD ZOBCI

Název odpadu:

.,o"
rO"

Kateqorie odpadu:

o U NADOB o oBJEMU 110 litrů
íx týdně

o U NADOB o OBJEMU 1100 litrů

a
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Na rozsah o cenu za odvoz od ua zneškodnění zahrnu lct

Uvedené cenové podmínky jsou platné vŽdy do dne jejich změny, na které se obě smluvní strany
dohodnou. Cenové poloŽky vztahující se ke sluŽbám, které jsou předmětem této smlouvy, budou
upravovány v návaznosti na nákladové podmínky provozce. Platnost uplatňovaných, stávajĺcĺch,
shora uvedených cenorlých podmínek tak skončí datem vyhlášení platnosti cenových změn, nových
cenouých podmínek.

V případě změn nebo riprav rnýše uvedených poloŽek v ceníku, bude toto oznámeno objednavateli
formou číslovaných DoDATxÜ ke smlouvě a to předem, před uplatněním norĺých cenorných
podmínek. Doplacení cenového rozdílu bude objednavatel řešit tak, jak je pro takotný případ uvedeno
v platebních podmínkách v článku V. smlouvy.

Pokud nebude objednatel s cenovou úpravou souhlasit, sdělĺ toto písemnou formou provozci a to
do 10-ti dnů od obdržení návrhu na cenovou úpravu' Vtakovém přĺpadě má provozce právo od
smlouvy odstoupit a to ke dni, ke kterému dochází ke změně ceny, coŻ oznámí písemně
objednavateli. Stejné právo má provozce i v případě, Že se k datu provedení cenové změny
objednavatel nedostaví k provozci k provedení Úhrady cenového vyrovnání za odsouhlasenou
zvýšenou cenu.
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PLATEBľĺ poonĺĺ

Na sjednané poskýování sluŽeb bude provozcem vystaven daňový dokĺad -Íaktura. Takto vyúčtované
sluŽbybudou objednavatelem uhrazenyv hotovosti připodpisusmlouvy. Úhradabudeprwedena
v hlavní pokladně provozce. Provedení Úhrady propočtené ceny je podmĺnkou zajišťování sjednaných sluŽeb.

Při změně podmÍnek pro zajišťovánĺ sjednaných sluŽeb spoěÍvajících :

--- VE ZMENE CENOVYCH PODMINEK,
---ł VE zMĚNĚ PotTU NÁDoB NA oDPAD z N|cHŽ JE oDPAD SVÁŽEN
-* VE ZMĚNĚNÉ Čeľľĺosĺ svozu oDPADĽJ,
-_+ V DŘĺVĚJŠíM UKoNČeľĺĺ puĺNosTt sMLoU\^ŕ,
je provedeno mezi provozcem a objednavatelem finančnÍ vyrovnání promítající se v dodatcích ke smtouvě a ve
vystavených fakturách - daňových dokladech.

V přĺpadech, kdy vyplyne z finaněního vyľovnánĺ povinnost objednavatele úhradit provozci zvýšenou ěástku
za prováděnĺ sjednaných sluŽeb, je objednavatel povinen provést úhradu rozdílové částky v hotovosti v hlavní
pokladně provozce.

Pokud uvedená úhrada není k datu, kdy ke změně podmínek shora uvedených dochází, má provozce právo
ihned ukončit výkon sluŽeb jeŽ jsou předmětem této smlouvy a odstoupĺt od uzavřené smlouvy ke dni, ke
kterému provozce tento projev vůle objednateli zašle.

V případě, pokud se smluvnĺ strany v dodatku k této smlouvě dohodnou na jejím prodlouŽení, dle moŽností
zahrnutých ve smluvním ujednánĺ, je toto moŽné do konce měsíce jeŽ předchází období, na které by byla
smlouva prodlouŽena

Při podpisu dodatku ke smĺouvě, kteým by se prodlouŽila platnost uzavřené smlouvy, je objédnavateĺ
povinen provést úhradu ceny na další období na základě faktury - daňového dokladü iez jě k tomuto
provozcem vystaven. Provedení této Úhrady je podmiňující k prodlouŽení smluvnĺho ujednání.

' 
Smluvnĺ strany sjednaly, Že v pochybnostech se má zato, że faktura byla doručena nejpozději třetĺho dne

ode dne jejího odeslání. Den odeslání se do uvedené lhůty nezapoěitźlvá.

vt.
POVINN OBJEDNAVA LE:

} Nádoby na odpad pouŽívat k účelu, ke kterému jsou pronajaĘ. K jinému účelu nádoby na odpad uŽÍvatnelze.
} odpad ukládat do sběrných nádob tak, aby je bylo moŽno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi

nevypadával.
} Za stanoviště nádob odpovĺdá objednavatel.
} Bez souhlasu pľovozce neprovádět změnu stanoviště nádob.
} o_bjednatelje povinen po celou dobu platnosti smlouvy pečovat o ěistotu vyčleněného prostoru na odpadové

nádoby vě.ěištění v zimě tak, aby byl umoŽněn přĺstup k nádobám.
} Pro objednavatele platĺ přísný zäkaz k tomu, aby ukládalŽivnostenský odpad do nádob určených

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

povinen 1ádoby vyprázdnit. V těchto případech je objednavatel povinen nádoby na odpad vyprázdnit na
vlastní náklady.

} Pro trvalé umÍstění nádob na odpad na chodnĺcĺch, místnĺch komunikacích, parkovištÍch a veřejných
prostranstvích je objednavatel povinen mĺt toto stanoviště schváleno příslušným odborem Magistrátu města
Chomutova.

} Ukládat do nádob takové mnoŽství odpadu, aby hmotnost nádoby (110 litrů nepřesáhla 70 kg) a (nádoby
1100 litrů 350 kg).

} Uhradit provozci přĺárátě nádoby, přizniěení nádoby zapřičiněném objednavatelem vzniklou, provozcem
vyčÍslenou škodu, představujĺcí cenu zůstatkovou (pořizovací cena včetně dopravného v době ztráty _
amortizace nádoby).
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} Uhradit za sjednanou sluŽbu cenu za podmínek dle části lV. smlouvy dle platebnĺch podmínek uvedených
v části V.smlouvy.

} V návaznosti na připojeníse k systému zavedenému Statutárním městem Chomutov pro nakládánĺ
s komunálním odpadem má objednatel za povinnost provádět třĺdění odpadů. K tomuto vyuŽívá za úhradu
ve výši schválených cen sběrná mĺsta - sběrny nebezpečných 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 ěp.5163, Jiráskova 4507, u

stavebních a demoličních odpadů, které neobsahují nebezpečné látky, vč.zeminy, u odpadů ze zahrad,
okrasné zeleně jde o sběrné místo na odpadovém hospodářství města Chomutova ul.PraŽská. Na základě
dí|čích, samostatných objednávek a k tomu uzavřených smluvních vztahů, můŽe objednavatelza Úhradu dle
schválených cen, vyuŽÍvat přistaven ĺ velkoobjemoyých kontej nerů.

} objednavatel bude postupovat dle obecně závazné vyhláŠky StatutárnÍho města Chomutova vydané
k nakládání s komunálním odpadem, dle ěástí této vyhlášky vztahujících se na objednavatele.

vl!.
POVINNOSTI PROVOZCE :

Pfi plnění podmínek daných v této smlouvě bude pro objednavatele zabezpečeno :

} Přistavení k datu zahájenísluŽby dohodnutý počet nádob na odpad dle sjednaného druhu.
} Zabezpečenĺ sjednané četnosti svozu. Pokud nebude moŽno zabezpečit z provozních důvodů na straně

provozce svoz v daném pravidelném termlnu, provede tento svoz časově v náhradnĺm termínu. Pokud svoz
v náhľadním termínu nebude v průběhu oMobí, na které je smlouva sjednána, moŽno provést, promítne se
rozsah,sluŽby ve finančním vyrovnánĺ mezi objednavatelem a provozcem.

} Pokud by z provoznĺch důvodů nebyl proveden svoz ve sjednaný termín a došlo by ke znečištění stanoviště
nádob na odpad, zabezpečí vyčištěnĺ tohoto místa na svůj náklad provozce.

} Výměna běŽným pouŽívánĺm poškozené, opotřebované nádoby na odpad.
} Vrácenl vyprázdněných Cné) nádob(y) na dohodnuté stanoviště
} Pokud dojde zaviněním obsluhy provozce ke znečištěnĺ místa nakládky odpadu a důvqdem nebude ze

strany objednavatele přeplněnĺ nádoby - nádob, zabezpećí pÍovozce na svůj náklad vyěištěnĺ prostoru'
} PoŽadavkyobjednavatele k úpravě počtu nádob na odpad, kčetnostisvozu budou řešenyjednánĺm mezi

objednavaielem a provozcem'v sídle provozce. Přidohodnutí úprav bude toto promĺtnuto v dodatku ke
smlouvěs provedenÍm finančního promĺtnutí dle platebních podmínek dohodnutých pro takouý přĺpad' jakze
zněnĺ smlouvy vyplývá.

vlll.
osTATNí u.leoľÁľĺ :

1) Změny smlouvy, pokud nenĺ ve smlouvě uvedeno jinak' lze provádět pouze písemnou formou čĺslovanými
dodatky.

2) Pokud objednavateldo 10{i kalendářních dnů písemnou formou neodmítne změny smlouvy, nebo nepředloŽí
protinávrh, má se zato, že objednavatel s předloŽeným návrhme souhlasí'

3) Bude-li obsahovat sběrná nádoba na Živnostenský odpad - směsný domovní odpad, odpady, které do těchto
nádob dle této smlouvy nepatřĺ, nezajistĺ provozce vyprázdnění těchto nádob na odpad a oznámĺ tuto
skuteěnost objednavateli, kteýje povinen zabezpečit zneŠkodnění uvedených odpadů ve sběrné nádobě,
nebo nádobách uloŽených sám.

4) PoŽadavek na zvýŠení, sníŽení počtu nádob i další rÍdaje, jak ze znění smlouvy vyplývá, nutno podávat ze
strany objednavatele vŽdy pouze písemně s osobním předáním tohoto poŽadavku v dostatečném časovém
předstihu. Změna nabývá platnost vŽdy aŻ k datu, jeŽ bude provozcem objednavateli přiodsouhlasení úpravy
v počtu nádob, sdělen.

(
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5) PrůběŽné probléiny 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:

TELEFONU:

6) PřÍpadné rozpory mezi provozcem a objednavatelem řeŠÍ Statutární město Chomutov zastoupené přÍsluŠným
pracovištěm odboru rozvoje, investic a majetku města.

7) SmluvnÍ strany se zavazují oznámit si písemně bez zbýečného odkladu přÍpadnou změnu adresy, změnu
obchodnÍho jména, sídla, jakoŽ idalšÍ skutečnosti, které se dotýkají předmětu uzavřené smlouvy.

8) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech , z nichž kaŽdä strana obdrŽí jeden výtisk.

V 49...ť !,97
V Chomutově: 10.7.2009

7a '.abĺedn'ateIe Za Drov .,:

\ Technĺcké slu7 lěsta Chom'ĺ
oříspěy' a organizac

ľlg.zĺ lěk *oblÍžek'
ředitel
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