
SMLOUVA Č. F00057

o shromažd'ování, sběru, svozu, využívání nebo odstraňování směsného
komunálního odpadu (dále jen Smlouva)

Objednatel:

6. základní Škola Cheb, Obětí nacismu 16, příspěvková organizace
Cheb, Obětí nacismu 1127/16
IČO: 70987441

Zastoupena: Mgr. ŠTĚPÁNKA DOSTÁLOVÁ

Poskytovatel:

CHETES, s.r.o.
Pelhřimovská 2268/1
350 02 Cheb
IČO: 25208845
DIČ: CZ25208845
Bankovní spojení:
Statutární zástupce: Ilja Mlátilík - jednatel společnosti

uzavírají tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

l, Poskytovatel, jako oprávněná osoba, se zavazuje pro objednatele, jako původce odpadu,
provést svoz směsného komunálního odpadu (Č. 200301 - směsný komunální odpad,
200,101 (150101) - papír a lepenka, 200139 (150102) - plasty, 200102 (150107)- sklo).

2. Odvoz odpadu výrazně odlišného složení a vlastností (např. stavební suť', zemina, horký
popel, odpad ze zeleně, nebezpečné odpady, neskladný a objemný odpad, kapaliny a další
odpady, které je původce podle ustanovení zákona č. třídit), není součástí této smlouvy.

II. Doba platnosti smlouvy

l. Poskytovatel zahájí činnost v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě
od l. 9. 2019.

2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. výpovědní lhůta
počíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po písemném doručení výpovědi
druhé smluvní straně.

3. Smluvní vztah lze ukončit také vzájemnou dohodou smluvních stran.



III. Cena

l. Cena za služby je stanovena dohodou a je uvedena v příloze č. l smlouvy, která je její
nedílnou součástí.

2. Smluvní cenu lze měnit:
a) dojde-li ke zvýšení jednotlivých nákladů např. v důsledku změn legislativy nebo

na základě požadavků orgánů státní správy, nad úroveň průměrné roční míry
inflace, je odvozce oprávněn k odpovídajícímu zvýšení ceny;

b) jednotkové ceny je možné automaticky upravit vždy k l. ]. o průměrnou roční míru
inflace za předchozí rok dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ);

c) na základě změn v provedení nebo rozsahu předmětu smlouvy objednatelem
vyžádaných a poskytovatelem písemně odsouhlasených před jejich provedením.

3. Smluvně dohodnutá částka bude fakturována pololetně a je splatná do 14 kalendářních
dnů od doručení faktury objednateli.

IV. Práva a povinnosti objednatele

l. Objednatel je povinen přistavit odpadové nádoby v den svozu na dohodnuté stanoviště,
kte'ým je místo, přístupné svozové technice, nebo v případě dohody s poskytovatelem
jinak umožnit přístup zaměstnancům poskytovatele k odpadovým nádobám při odvozu
odpadu. V případě porušení této povinnosti ze strany objednatele se má za to, že
poskytovatel svou povinnost odvozu splnil a má právo fakturovat.

2. Objednatel se zavazuje, že při pravidelném odvozu a dohodnutém rozsahu se nebude
hromadit nadbytečný odpad okolo sběrných nádob. Při opakovaných závadách tohoto
druhu se objednatel zavazuje, že na vyzváni poskytovatele si neprodleně přiobjedná
odpadové nádoby nebo zvýšení Četnosti odvozů.

3. Objednatel se zavazuje. že bude o propůjčené nádoby řádně pečovat. V případě jejich
ztráty nebo znehodnocení vzniklé vinou objednatele, nahradí poskytovateli způsobenou
Škodu,

4. Objednatel se zavazuje neprodleně ohlásit poskytovateli všechny změny týkající se
plnění této smlouvy (např. změna obchodního názvu, zrněna adresy, umístění nádoby,
telefon, odpovědná osoba apod.).

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění a kvalitu služby. zjistí-li, že poskytovatel
provádí službu v rozporu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby poskytovatel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a službu prováděl řádným způsobem. Jestliže poskytovatel tak neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu dané a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn vypovědět smlouvu s týdenní výpovědní
lhůtou, která počíná běžet dnem jejího doručeni poskytovateli.

V. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou malostí a
péčí.

2. Poskytovatel se zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy.

3. Poskytovatel je oprávněn pro zajištění služeb uvedených v této smlouvě využít odborné
subdodavatele, přičemž ručí za práce provedené tímto subdodavatelem.

4. Poskytovatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy
a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními
dotčených orgánů státní správy.



5. Poskytovatel se zavazuje dbát na to. aby na sběrných místech byly umístěny jen
nepoškozené sběrné nádoby. Poškozené sběrné nádoby (funkčně, esteticky) Poskytovatel
nahradí nepoškozenými, a to maximálně do jednoho měsíce po zjištěni závady.

6. Poskytovatel odpovídá za znečištění vzniklé v důsledku jeho činnosti. Současně se
zavazuje k běžnému úklidu sběrných míst ručním zametením vČetně odstranění smetků
v okruhu 2 m od sběrných nádob.

VI. ZávěreČná ustanovení

1, Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy,
souvisejícími s předmětem této smlouvy v České republice.

2. Smluvní strany svým podpisem na této smlouvě potvrzují autentičnost této smlouvy a
prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni a
za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l Seznam stanovišt', počtu kusů a velikost
sběrných nádob, frekvence a cena vývozů.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží
po jednom vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.

V Chebu dne 25. 3. 2019 V Chebu dne 25. 3. 2019

za poskytovatele: za objednatele

6. ZAKLADNG ŠKOLA CHEB,
Obětq nactsmu16, ,,i)

pii$pěvk ova organizace
Oběh nacôsmu 16. 350 02 Cheb

, Ilja Mlátilík,
jedn'átel '

Mgr. Štěpánka Dostálová
ředitelka školy



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. F00057
o shromažd'ování, sběru, svozu, využívání nebo odstraňováni směsného
komunálního odpadu a odděleně sbíraného odpadu (dále jen Smlouva)

Seznam stanoviŠť', počtu kusů a velikost sběrných nádob, frekvence a cena
F O

vývozu

Specifikace požadavku objednatele směsný komunální odpad
kat.č. 200301

l. Datum zahájení svozu, pravidelný den svozu:
2. Stanoviště odpadové nádoby:
3. Objem odpadové nádoby:
4. Frekvence vývozu:
5. Jednotková cena za l ks/rok bez DPH (26 svozů):
6. Množství odpadových nádob:
7. Roční cena za svoz
8. Fakturace dňčího plnění za účtovací období:
9. Intervalový svoz září - červen + 2 týdny (43+2 svozy)
10. Poslední týden srpen + září a prosinec (18 SvOzů)
11. Leden - červen + první týden červenec (27 SVOZů)
12. Způsob úhrady - faktura

1. 9. 2019
Obětí nacismu 1127/16
11001
2 x týdně
25 064,- Kč
2 Ks
50 128 ,- Kč
pololetně
43 380,- Kč
17 532,- Kč
26 028,- Kč


