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vloŽce číslo 6

(dále jen provozce)

OBJEDNATEL:
obchodní firma: Better Job s.r.o.
Sídlo: Na Moráni 1362ĺ12,430 01 Chomutov

lC 24163724 DIC: C224163724

Tel. : ' ÝÝv l-v e_mail:

organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedenérn u Krajského soudu v Ústĺ nad Labem v oddĺlu C, vloŽka č.
3831 5.



ll.
pŘeonnĚT sMLoUVY :

objednatel se připojuje k systému svozu a zneŠkodnění směsného komunálního odpadu znádob o objemu
'1100 litrů, kterýjezajišt'ovánStatutárnímměstemChomutovprostřednictvímpověřenéosoby,kterájevtomto
daném smluvním vztahu provozcem'

Jde o svoz a zneŠkodnění odpadu ze skupiny odpadů: 20 o0 00 ODPADY KOMUNÁLNĺn ltrrł PoDoBNÉ
oDPADY, ZE ŽlVNoSrÍ, z ÚŘnoÜ n z pRŮĺtĺYsLU, VČETNĚ oDDĚLENĚ SBÍRANÝCH sLoŽEK TĚCHTO
ODPADŮ, a to odpady:

Svoz uvedeného odpadu bude prováděn z 0 ks nádob na odpad o objemu 120 litrů a ze 2 ks nádob na
odpad o objemu 1100 litrů, které budou přistaveny na stanoviŠti nádob (provozovna): Dukelská1271 a
Dukelská 1119128

ilt.
CAS. TERMIN PLNENI :
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tv.
cENoVÉ PoDMÍNKY :

Na sjednaný rozsah plnění jde o cenu za odvoz odpadu a jeho zneŠkodněnĺ zahrnující
Cenové m období od 1 .'1 .201B

e za celoročnĺ období o tuto cenu za svoz a odstraňovánĺ od
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POZNAMKA
20 03 0í
20 03 00

Kód druhu odpadu

,,o'' = ostatní odpad
Směsný komunálnĺ odpad
OSTATNI ODPAD Z OBCI

Název odpadu
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padu: íx14dn
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KONTEJNER

CENOVA POLOZKA PR NADOBU NA
ODPAD O OBJEMU 11OO LITRIJ

5.239,56

CENA ZA
JEDNOTKU
BEZ DPH -

Kč
21

SAZBA
DPH:

%o

26

POCET
SVoZŮ

6.340,-

OENA ZA ROK
VČ. DPH

ZA CELKOVÝ poceĺ NÁDoB

cENoVÁ PoLoŽKA:

10.479,12

Cena bez
DPH - Kč

POCET NADOB O OBJEMU ,I1OO LITRU: 2

21

o/t0

2.200,62

Kč
DPH

12.680,-

Cena vc. DPH -

Kč

CETNOST SVoZU: 1 x 14 dnü
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Na rozsah lnění
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Pro přeclmětnou sluŽbu je provozce v ĺjoi š t-lzar,ŕenĺ Slniouvy plálcem DPH

Uvedené cenové podmínky jsou platnś t'Žci)'co cll]e.1gJ;.h zĺněny, na kte;-é se obě smluvní strany dohodnou .

V případě. Že v průběhu smlulvníhc ol-lc';cí dojcje ke změně poctul nádob na odpad, promĺtne se toto časově
i do propoČtu celkové Ceny za sjednallctl siuŽbrl.
Cenové poloŽky vztahujícíse ke sluŽbánl. ktcĺé jsou přecrnětenl této smlouvy, budou upravovány
v návaznosti na nákladové pcdmínk}i p|_CVoZce.

Platnost uplatňovaných, stávajicích. shora uvederlých cenových podnlínek skončí datem vyhĺáŠení platnosti
cellových znlěn, nových cenovýcl l poclrllínei<.
V případě změn nebo úprav výŠe uveder'ých pcloŽek v ceníku, bude toto oznanrováno objednateli formou
číslovaných DODATKŮ ke smlouvě a to přeĺJem, pŕed uplatněním nových cenových podmínek.
Pokud nebude objednatel s cenovou úpravou souhiasĺt, sdělítoto písemnou formou provozci, a to do'10-ti dnů
od obdrŽení návrhu na cenovou úpravu. V tal<ovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit a to ke
dni, ke kterému dochází ke změně ceny, coŽ oznámí písemně objednateli a provede vyúctování provedených
výkonů k tomuto datu.

Pokud objednatel po sdělenícenové změny tuto písemně neodmítne do 10łidnů ode dne oznámení, má se
zato, Že se změnou souhlasí'

V.
PLATEBľĺí pooĺvlĺľĺxy 

:

Na sjednané poskytování s|uŽeb bude provozcem vystaven daňový doklad _ faktura, jejíŽ splatnost Činí 14
dnů ode dne odeslání.

bude zaslána čtvrtletně do íS-tého dne uvedeného měsÍce: únor, květen, srpen a listopad

tza enívyŠšího rozsahu neŽ stanovila smlouva, přiobjednavatelem ob ednaném a F

smluvn
zaplacení

ve sjednaném term
neučiní ani po upomĺ
a odstoupit od

ňový
jako i ostatní prováděná vyúčtování dle této smlouvy, uhradí.

Smluvní strany sjednaly, Že v pochybnostech se má zato, że faktura byla doručena nejpozději třetího dne
ode dne jejího odeslání. Den odeslání se do uvedené lhůty nezapočítává'

vt.
POVINNOSTI OBJEDNAVATELE :

} Nádoby na odpad pouŽívat k úÖelu' ke kterému jsou pronajaty. K jinému účelu nádoby na odpad uŻívaÍ
nelze.

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

} Za stanoviště nádob odpovídá objednavatel.
} Bez souhlasu provozce neprovádět změnu stanoviŠtě nádob.
} objednatelje povinen po celou dobu platnosti smlouvy pečovat o Čistotu vycleněného prostoru na odpadové

nádoby vč'ciŠtěnív zinrě taĺ<, aby byl umoŽněn přĺstup k nádobám.
tr Pro objednavatele plaťĺ přĺsný zákaz k tomu, aby ukládai Živnostenský odpad do nádob urcených

v rámci Statutárního města Chornuiov pro komunálnĺ odpacJ.
F. Budou-li se nacházet v nádobách na odpad jiné odpaĺjy neŽ uvedené v cásti ll. Smlouvy, není provozce

povĺnen nádoby vyprázdnit. V těchto případech je objecirlavatel povinelr nádoby na odpad vyprázdnit na
vĺastní náklady.

ř Pro trvalé umísténĺnác]ob na oĺJpad na chocjnĺcĺch, nrĺstrrícĺi konrunikacĺch, parkoviŠtĺch a veřejných
prosiranstvích je objednavatel porrii'len mĺt toto stanoviŠté schváIeno přísluŠným odborenr Magistrátu nrěsta
Clromutova.
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}' Ukládat do nádob takové nrnoŽstvĺ odpadu' aby hmotnost nádoby (1'10 litrŮ nepřesáhla 70 kg) a
(nádoby

'1 100 litrŮ 350 kg)'
!' Uhradit provozcĺ při ztrátě nádoby' při zničení nádoby zapřičiněném objednavateĺem vzniklou' provozcem
vyčĺslenou Škodu, představující cenu zůstatkovou (pořizovací cena včetně dopravného v době z|ráIy _
amortizace nádoby).
F. Uhradit za sjednanou sluŽbu Cenu Za podmínek dle Části lV. snllouvy dle platebnĺch podmĺnek uvedených

v části V.smlouvy.
!- V nátlaznosti na připojení se k s5ĺ51ipnu zavedenénlu Statu1árním městenl Chomutov pro nakIáciání

s komunáĺním odpadem má objednatel za povinnost provádět tříděnĺ odpadů. K tomuto vyuŽĺvá za úhradu
ve výši schválených cen sběrná místa - sběrny nebezpecných s|oŽek a dalších vytříděných vyuŽitelných
sloŽek komunáiního odpadu, která se nacháze1í v Chomutově: U Větrného mlýna 4605, na odpadovém
hospodářství města Chomutova ul'PraŽská (bývalá skládka), na Kamenné Čp.5163, Jiráskova 4507, u
stavebních a demoličních odpadů, které neobsahují nebezpečné látky, vč'zeminy, u odpadÚ ze zahrad,
okrasné zeleně jde o sběrné mĺsto na odpadovém hospodářství města Chomutova ul.PraŽská. Na základě
dílčích' samostatných objednávek a k tomu uzavřených smluvních vztahů, můŽe objednavatel za úhradu dle
schválených cen, vyuŽívat přĺstavení velkoobjemových kontejnerů'

ts objednavatel bude postupovat dle obecně závazné vyhláŠky Statutárnĺho města Chomutova vydané
k nakládánís komunálním odpadem, d|e cástítéto vyhláŠkyvztahujících se na objednavatele.

vil.
POVINNOSTI PROVOZCE :

ní podmínek daných v této smlouvě bude pro objednavatele zabezpečeno

u období, na které je smlouva sjednána, moŽno P$vést' promítne se
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>P počtu nádob na pad, četno svozu bu řeŠeny mezi
objednavatelem a provozcem V sídle provozce. Při dohodnutÍ úprav bude toto promítnuto v dodatku ke
smlouvě s provedenĺm finančního promĺtnutí dle platebních podmínek dohodnutých pro takový přĺpad, jak ze
znění smlouvy vyplývá.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1 .7 '.20'16 uveřejnit dle zákona c' 340l2015Sb., o
zvláštních podmínkách úcinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv)vŠechny přĺpadné dohody, kterýnli se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruŠĺ, včetně
smlouvy samotné , a to prostřednictvím registru smluv' Uveřejněnĺm smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí
vlożenĺ elektronĺckého obrazu textového obsahu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o registru smluv
do registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, Že smlouva nabyvá platnosti podpisem smluvních stran a účinnost smlouvy
nastává dnem zveřejněnív ľegistru smluv.

vlil.
oSTATNĺ u-le onłÁľĺí :

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

2) Pokud objednavatel clo 10-ti kaiendářních dnů písemnou formou neodmítne změny smlouvy, nebo
nepředloŽĺ protinávrh, má se zato,Że oŁrjednavatel s předloŽeným návrhem souhlasí.

3) Bude-li obsahorlat sběrná nádoba na Živnostenský oclpad _ snlěsný donlovní odpad, odpady, které do těchto
-4-
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nádob dle této smlouvy nepatří, nezajĺstí provozce vypráz-cint'ní iér'':ilto liáĺjob lia oclpad a oznámĺ tuto
skutečnost objednavateli, který je povineIl zabezpečit zneŠk'ocl.ění uve,Jenýĺ:h odpaců ve sběrné nádobě.
nebo nádobách uložených sám.

4) PoŽadavek na zvýšení, sníŽení počtu nádob idalŠíÚdaje, jekze zněnĺ snllouvyvyplývá, nutno podávatze
strany objednavatele vŽdy pouze písenině s osobrlím přeoánĺĺĺ tclł.cic poŽadavku 'ĺ cjcstatečném Časovénr
předstihu. Zména nabývá platnost vŽdy aż kdatu jeŽ bude provozcem objednavateli při odsouhlasení úpravy

v počtu nádob, sděĺen.

5) PrůběŽné problémy ke kvalitě sluŽeb, četnostĺ svozu vč.nahlášení poškození nádob na odpad, nutnost
výměny nádob |ze provést i telefonicky na provoz odvozu odpadů, na čĺslo telefonu:

6) Případné rozpory mezi provozcem a objednavatelem řeŠí Statutární město Chomutov zastoupené příslušnýnl
pracoviŠtěm odboru rozvoje, ĺnvestic a majetku města.

7) Smluvní strany se zavazují oznámit si pĺsemně bez zbytečného odkladu případnou změnu adresy, změnu
obchodního jména, sĺd|a, jakoż i dalŠí skutečnosti, které se dotýkají předmětu uzavřené smlouvy.

8)Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichŽkaŽdá strana obdrŽíjeden výtisk'

louva nahrazuje pŮvodní smlouvou se všemi dodatky
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