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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Obchodní firrna: Becker Bohemia, s.r.o.
Sídlo: Hrádecká 7, 312 (10 Plzeň
I(,0: 61776572
DIČ: CZ61776572
Zaps. v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, č. vložky 5776
zast. Ing. Pavlem Zemanem, jednatelem společnosti

dále jen zhotovitel
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Obchodní jméno:
Sidlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, č. vložky 658
Zast. Věrou Kubatovou, ředitelkou

Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Liblín 1, 331 41 Kralovice
4837979-4

dále ien objednatel

Ťuí0

smlouvu o dílo

0 převzetí, přepravě a zpracování tříděných složek komunálního odpadu - odpadni papír,
plast, sklo

(15 0l 02 - plastové obaly, 15 0l Ol - papírové a lepenkové obaly, 20 01 02 - sklo)
?0?? 1. Úvodní ustanovení

1.1. ObjednatelemjeDomovsociálníchslužebLiblín.Přičinnostiobjednatelevznikátříděný
komunálrí odpad, který je ukládán v nádobách k tomu určených na rmstě: Liblín 1

1.2. Zhotovitel je oprávněn kčinnosti dle této smlouvy ve smyslu platných právních
předpisů.

1.3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále stanovených zajistit převzetí a přepravuodpadu, jehož původcem je obiednatel a který se bude nacházet na mistech a
v nádobách (pytlích) k tomu určených, za splněrí dalších podmínek stanovených v této
smlouvě.



2, Povinnosti objednatele

2.1. Nádobyurčenékukládáníodpadumusíbýtvolněpřístupnénaokrajikomuníkacenebo
na jiném vhodném místě, které je zpevněno pro těžká vozídla.

2.2. Do Iglů na separovaný odpad nelze ukládat odpad jiný než separovaný, zejména pak
nebezpečriý odpad, trávu, železo, dřevo, směsný komunální odpad či chemikáíie,
vyjma případů, kdy bude nádoba po dohodě se zhotovitelem výslovně označena
k uloženi takového odpadui.

3. Povinnosti zhotovitele

,?,

3.1. Zhotoviteljepovinenzajistitpřevzetíapřepravuodpadu,kterýbudeuložennamístech
a vnádobách ktomu určených. Zhotovítel odveze plné nádoby se separovaným
odpadem. Zhotovítel provede úklid stanovíště (zahrnuje svoz a líkvidaci odpadu,
umístěného navíc mímo stojany, dále úklid stanoviště).

3.2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetj odpadu, nebudou-li dodržena ustanovení této
smlouvy.

4. Cena

Ceny budou účtovány dle přílohy, která je součástí smlouvy - přííoha č. 1.
Cena díla je závislá na četností svozu a bude účtována měsíčně na základě
vystavených faktur.

4.3. Cenu díla je zhotovitel oprávněn jednostranně zvýšit o míru roční inflace oznámenou
Českým statistickým úřadem v oficiálním dokladu za příslušný kalendářní rok.

4.4. Vpřípadě změny cen u konečných zpracovatelů jsou obě strany povinny jednat a
dohodnout změnu ceny vzávislosti na doložených změnách cen u konečných
zpracovatelů.

4.1.

4.2.

5. Doba trvání smlouvy

ř.
5,1. Smlouvaseuzavíránadobuneurčitouanabýváúčinnostiaplatnostidneml.5.2007

6. Terrníny

6,1.

6.2.

6.3.

Terrníny přebírání odpadu - den svozu komunálního odpadu je určen v bodě 6.2. této
smlouvy.

Den sběru svozu - do pěti pracovních dnů od nahlášerí (tel. zavolání)
Zhotovitel je oprávněn z dčíležitých provozrích důvodů jednostranně určit náhradní
terrnin převzetí odpadu.

7. Prodlení objednatele, zhotovitele
7.1 Vpřípaděprodlenízhotovitele,delšímnežlOdnů,splněnímustanovenítétosmlouvy-

nepmvedení sjednaných pravidelných svozů je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výší 500,- Kč. V případě mímořádně neprovedeného výsypu v den,
sjednaný dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit náhradní výsyp, nejpozději
do 7 dnů od dne neprovedení výsypu.



7.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, -y zhotovitele za činností dle tétosmlouvy, delším než 10 dnů je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výší 0,5 o/o z dlužné částky za každý den prodleni.

8. Výpovědní doba

s.í. Smlouvujemožnovypovědětsvýpovědnídobou,kteráčíní6měsícůapočínáběžet
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
straně.

9. Osoby oprávněné jednat
9,1.

9.2.

Osobou oprávněnou jednat ve věcech této smlouvy za objed:natele je pí. Telínová Jitka.
Osobami oprávněnými iednat ve věcech této smlouvy za zhotovítele jsou pí. Miluše
Fúrstová - pracovnice obchodního oddělení.

9.3. Změnu v oprávněné osobě jsou smluvni strany povinny sdělit bez zbytečného odkladu.
W

10. Závěrečná ustanovení

Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zák. č. 513/"1991 Sb.
obchodním zákonikem a zák, č. 185/2001 Sb. o odpadech.

10.2. Ve smyslu § 89a zák. č. 99/í963 Sb. občanského soudního řádu smluvní strany
sjednávají pro spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní místní přísíušnost soudu
prvého stupně v Plzni.
Změny této sm!ouvy je možno činiti pouze forrnou písemných dodatků.
Smíouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních stejné platnosti, z níchž každá ze síran
obdrži po jednom.

10.5. Smluvní strany sí smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož
přípojuji níže své podpísy.

10.1.

10.3.

10.4.

%,'
11, Podpisysmluvníchstran

V Kralovicích, 30.4.2007
Za zhotovit<5..,4
..-.....--..-1.4-----.--.-' .---l-------------------

Ing. Pav@eman - jeďťtel společnosti
?« 6@kffm«aa a-fk

ř'4 ; (3Q; :,) Hródeaká 7, 3!2 00 Plzeň
') 14',0: el77e572

oiŮ: gtamas'ze (j

Za objednatele :

I /,í..lcu,[vrCu)
pí. Věra Kubatová - ředitelka

Q

iDomov sociálních služeb
příspěvková organizace

LTh-línJ
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Informační memorandum

Představenstvo ,,nástupnické" obchodní společností
Marius Pedersen a.s., IČO: 42194920, se'sídlem v Hr6dci Králové, Prí)běžná 1940/3, PSČ 500 09,
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 389,

a jednatelé ,,zanikající" obchšdní společnosti
Odpady Bohemía s.r.o., IČ:: 61 776572, se sídlem -Dýšina, č.p. 297, PSČ 330 02, zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vlož?k.a 5776

s.i Vás dovolují informovat o těchto vý'znamných skutečnostech:
I.

Dne 'l L10.2017 přijaly výše uvedené zúčastněné společnosti projekt vnitrostátní fúze sloučením mezi
nástupnickou společností a zanikající společností. Toto právní jednání bylo zapsáno ve formě notářského
zápisu NZ 386/2017 notářkou JUDr. Janou Čírtkovou, notá.řkou v Hradci Králové. Na základě tohoto projektu
se uskuteční fúze sloučením zúčastněných společnostl dojde kzániku zanikající společnosti ke dm
31.12.2017 bez likvidace s přechodem jměni, včetně všech práv a závazků a včetně práv a závazků
z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost Marius Pedersen a.s. ode dne 1.1 .2018 .

II.

S ohledem na výse uvedené skutečnosti považují zúčastněné společnosti za nezbytné Vás informovat, že
od l.l.20'l8 bude namísto zanikající společnosti Vaším jediným partnerem pro obchodní a všechny ostatní
vztahy firma

Marius Pedersen a.s., IČO; 42194920,
se sídlem: Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 389.

Oznamujeme Vám, že zanikající společnost a její provozovny sei stanóu provozovnami společnosti
Marius Pedersen a.s.
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Zanikající společnost
Do 31.12.2017

Odpady Bohem2 ':?r.0.

Ič: 61 776S'71lem Dýšina,
gy, PsČ 33002

J
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Fakturační adresa

Marius Pedersen a.s.
Prúběžná 1940/3

500 09 Hradec Králové

r
Od 1.1.2018

r Zasílací adresa
faktur, korespondence

Marius Pedersen a.s.
Provozovna Plzeň
Koterovská 522M68
PSč 326 00
Ič: 42194920

Provozovna i
l

1

Všechny dosavadní možnosti komunikace zůstávají nezměněny, včetně dosud platného
bankovního spojení. Naši zaměstnanci jsou připraveni k další spolupráci s Vámi v provozovnách
Marius Pedersen a.s.

Těšíme se na další spolupráci a věříme, že proces fúze našich společností proběhne bez problémů.
Dovolujeme si Vás požádat o předání Informačního memoranda všem odpovědným zaměstnancům Vaší
firmy, kteří s uvedenou zanikající společností spolupracují.

Marius Pedersen a.s.
členové předseda - Ing. Jan Novák, Mgr. Alena Matotišková, Kateřina Novotná

Odpady Bohemia s.r.o.
Jednatelé - Michal Plíšek, Ing. Rudolf Pilecký


