Smlouva P020010050

o sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů
uzavřená mezi smluvními stranami:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
se sídlem:
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

IČ :
DIČ:

619 89 100
CZ61989100

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

lng. Gabrielou Mechelovou — kvestorkou
ČSOB, a.s.
VŠB—TUO, provozní služby
VŠB-TUO, Ubytovací služby a Stravovací služby

Kontaktní osoby kjednání ve věcech plnění smlouvy:

dále také Objednatel
a
Poskytovatel služby

Obchodní firma /název/:
Sídlo/místo podnikání/:

OZO Ostrava s.r.o.
Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, Ostrava

IČ: :
DIČ:

62300920
CZ62300920

Zastoupená:

lng. Karlem Beldou, jednatelem

Bankovní spojení:

KB Ostrava

Číslo účtu:

číslo účtu _

zapsaná v:

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
12647 dne 2. 11. 1994

[D datové schránky:

kiwrzfv

kontaktní osoba:

dále také poskytovatel

]. Předmět smlouvy
Poskytovatel služby se zavazuje na základě požadavků objednatele,
za podmínek stanovených
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění (dále jen zákon
o odpadech) a za podmínek
sjednaných touto smlouvou provádět sběr, svoz, využití a odstraňování odpadů
z odpadových nádob
poskytnutých objednateli poskytovatelem (dále svoz odpadu);

fw?

b)

c)

Pravidelný svoz odpadů podobných komunálnímu, dalších nevyužítelných, určených
k odstranění, prostřednictvím kontejnerů o objemu 1,1 m3 a popelových nádob 1 10 až 240 litrů
s četností podle přílohy l a) včetně propůjčení nádob ajejich výměny.
Pravidelný svoz vytříděných složek a dalších vybraných odpadů kateg. 0, podle
katalogových čísel nebo skupin katalogových čísel k využití, pro účely průběžné evidence
zařazované pod kód odpadu 200101, prostřednictvím kontejnerů a popelových nádob s četností
podle přílohy 1 a) této smlouvy, včetně propůjčení nádob a jejich výměny.
Poskytovatel se zavazuje, že takto shromážděné odpady využije pouze v souladu s § 14 zákona o
odpadech.
Pravidelný svoz a využívání separovaných složek odpadu, včetně propůjčení nádob a jejich
výměny.

d)
e)
f)

Mimořádný sběr, svoz a odstraňování odpadu podle jednorázových písemných (možnost také
e—mail, fax) požadavků objednatele potvrzených poskytovatelem.
Pronájem nádob »— interiérových sběrných prostředků bez obsluhy.
Nepravidelný svoz, třídění, případně výkup odpadů a další nakládání s nimi, vedoucí
N - nebezpečné odpady,
k jejich konečnému využití nebo odstranění

O - ostatní odpady.
Upřesnění umístění, typu, počtu nádob a četnosti svozu je uvedeno v příloze 1 d) v plném rozsahu
respektuje požadavky a zadání objednatele. Přílohu je objednatel oprávněn aktualizovat dle svých
-

potřeb.
Součástí služby je poskytnutí nádob na odpad, které je zahrnuto v ceně služby. Nádoby jsou majetkem

poskytovatele a na dobu poskytování služby podle této smlouvy jsou objednateli poskytnuty
k ukládání sjednaného odpadu. Za tyto nádoby objednatel odpovídá, je povinen chránit je proti
zničení, poškození a ztrátě či odcizení, po celou dobu platnosti smlouvy. V případě prokazatelného
zničení, poškození, ztráty nebo odcizení je objednatel povinen škodu uhradit podle platných právních
předpisů a ceníku poskytovatele.

2. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2021. Účinnosti nabývá smlouva
okamžikem registrace v registru smluv dle ustanovení článku 9. písm. b). Platnost této smlouvy lze
ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany.
Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začne běžet od 1. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy byla
výpověď doručena druhé smluvní straně, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

3. Cena za poskvtované službv

Cenu za poskytované služby sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů řídí ceníky, které tvoří
přílohy 1 a), 1 b) a 1 c) smlouvy, odpovídá cenové nabídce z výběrového řízení k veřejné zakázce a po
dobu platnosti smlouvy se nemění, s výjimkou dále uvedených ustanovení. Ceník může být měněn
poskytovatelem pouze v důsledku zákonných úprav o poplatek za ukládání odpadů na skládky, event.
o oficiálně vyhlášenou míru inflace. Při změně místa svozu, počtu nádob, typu a četnosti svozu

v průběhu roku ze strany objednatele se změna účtuje k požadovanému termínu, pokud byla písemně
uplatněna s předstihem 15 dnů, jinak k datu skutečně provedené změny. Pokud bude ze strany
objednatele učiněn požadavek na změnu typu, místa svozu, počtu nádob nebo četnosti svozu jinak než

písemně, musí objednatel daný požadavek nejpozději do 3 dnů potvrdit písemně, jinak k takovémuto
“ požadavku nemusí být ze strany poskytovatele přihlíženo.

4. Účtování (: placení provedených služeb

a) Provedené služby budou objednateli podle čl. 1. smlouvy účtovány l x měsíčně do 15 dnů po
ukončení období daňovým dokladem. Pronájem nádob podle čl 1, odst. e) bude účtován l x
ročně. Poskytovatel vystaví daňové doklady odděleně za služby poskytnuté pro Ubytovací
služby a Stravovací služby VŠB-TUO (dále také USSS) a odděleně pro plnění poskytnutá
ostatním útvarům objednatele na fakturační adresy:
VŠB-TUO - Provozní služby 9556
17. listopadu 2172/15
708 33 Ostrava-Poruba

VŠB-TUO - USSS 9590
Studentská 1770/1
700 30 Ostrava-Poruba.
b) Termín splatnosti faktur je 21 dnů ode dne vystavení, je závazný a při nedodržení může
poskytovatel účtovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den z prodlení až do
dne připsání částky na bankovní účet poskytovatele.
c) Při mimořádném odvozu podle čl. 1. odst. d) a f) se poskytnuté služby vyúčtují zpravidla do
15 dnů po skončení odvozu. Cena je stanovena na základě ceníku a způsobu odvozu podle
jednotlivé objednávky.
d) K ceně se účtuje DPH podle platných předpisů.
e) Smluvní strany se dohodly na nevyvratitelné právní domněnce, že v případě pochybnosti o
okamžiku doručení daňového dokladu objednateli se má zato, že tento byl doručen čtvrtý den
ode dne jejího vystavení poskytovatelem na adresu objednatele.
f) Poskytovatel si vyhrazuje právo, že při prodlení objednatele s řádnou úhradou ceny služeb
delší než jeden měsíc po lhůtě splatnosti kteréhokoli daňového dokladu, a to i jen částečně, je
oprávněn zastavit svoz odpadu úplně, stáhnout poskytnuté nádoby na odpad (na tuto
skutečnost písemně objednatele upozorni), případně tuto smlouvu jednostranně ukončit
výpovědi pro závažné porušení povinností ze strany objednatele. Pro případ výpovědi
z důvodu závažného porušení povinnosti objednatelem se smluvní strany dohodly, že
výpovědní lhůta se sjednává v délce 10 kalendářních dnů a počíná běžet prvního dne
následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Svoz odpadů
následně poskytovatel zahájí až po zaplacení všech dlužných částek, které má objednatel vůči
poskytovateli. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud dojde kzastavení služby a ke
stažením nádob v důsledku pohledávek, je poskytovatel po jejich vyrovnání oprávněn
požadovat po objednateli náhradu nákladů spojených s odvozem nádob a opětovným
přistavením, které poskytovateli v této souvislosti vznikly.
g) Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem placeny na účet poskytovatele uvedený v
záhlaví této smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený V této smlouvě
nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Poskytovatel je povinen uvádět ve
faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde—li
během trvání této smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Poskytovatel
bez zbytečného odkladu písemně informovat objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu,
že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za

nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti
bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede objednatel úhradu
ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH.
Pokud se kdykoliv ukáže, že účet poskytovatele, na který poskytovatel požaduje provést
úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není objednatel povinen úhradu ceny díla na
takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na
straně objednatele,

5. Povinnosti poskvtovatele:

a)

b)

Poskytovatel je povinen provádět pravidelný svoz odpadu zpřístavených poskytnutých
sběrných nádob podle přílohy d) a předmětu smlouvy, svoz provést v určený svozový den,
vyprázdnit nádobu a vrátit ji na stanoviště zpět. Poskytovatel udržuje svozové místo v čistotě,
a to při nakládce odpadu a při přemísťování nádob při svozu, pokud jsou řádně uzavřeny.
V případě, že jednotlivý svoz odpadu nebude poskytovatelem proveden řádně nebo Včas, je
objednatel oprávněn reklamovat každý vadně vykonaný svoz odpadu. Pokud objednatel
nebude prokazatelně reklamovat konkrétní jednotlivou službu svozu odpadu, sjednávají
smluvní strany nevyvratitelnou právní domněnku, že každý nereklamovaný jednotlivý svoz
odpadu byl proveden řádně a včas. Poskytovatel je povinen řádně uplatněnou reklamaci
vyřídit nejpozději do 3 dnů od uplatnění.
Okamžikem převzetí jednotlivých druhů odpadů přebírá poskytovatel zodpovědnost za
nakládání s nimi a za případné škody, jež mohou souviset a vzniknout s dalším případným

nedbalým či neoprávněným nakládáním s těmito odpady.
Poskytovatel je povinen zajišťovat změny podle písemných požadavků objednatele do 15 dnů
od jejich obdržení. Udržovat nádoby vřádném stavu a vpřípadě potřeby je do 15 dnů
vyměnit.

d) Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny podstatné skutečnosti, které znemožňují
provedení svozu odpadu (nepřístupnost ke stanovišti nádob, nesjízdnost komunikace,
upozornit na nevhodný odpad v nádobách aj.). V případě kumulace dnů pracovního klidu
(svátků) nebo z technických problémů provést svoz nejpozději s jednodenním posunem.
Pokud nebude proveden svoz ani v dalším řádném termínu, náleží objednateli sleva za každý
neprovedený svoz jednotlivé nádoby.
Poskytovatel je povinen nepřevzít vnádobách jiný než sjednaný odpad, který je uveden
vpřílohách této smlouvy. Na nepřevzetí odpadu neprodleně upozorní a dohodne se na
způsobu odstranění odpadu formou zvláštní objednávky. Okamžikem převzetí odpadu se
rozumí vyprázdnění nádoby do sběrného vozidla.
Poskytovatel je povinen přistavit požadované nádoby na odpad na určené místo do 15 dnů ode
dne účinnosti této smlouvy. Pokud v této lhůtě nebudou nádoby přistaveny V požadovaném
počtu, objemu, druhu, je objednatel oprávněn toto reklamovat a požadovat nápravu. Pokud
nebude ze strany objednatele do 15 dnů ode dne účinnosti této smlouvy uplatněna tato
reklamace, sjednávají smluvní strany nevyvratitelnou právní domněnku, že všechny nádoby
byly přistaveny a poskytnuty poskytovatelem řádně a včas. Toto ujednání platí obdobně i pro
případy změn v typu, místě svozu, počtu nádob nebo četnosti svozu.

Povinnosti ob 'ednatele
Objednat si dostatečný počet a typ nádob tak, aby byly nepřeplňované a uzavíratelné. Zajistit
přístup a bezpečnou cestu k nádobám. Ukládat do nádob pouze odpady, pro které jsou určeny.
V případě, že má objednáno využití odpadu a třídění podle katalogových čísel a nezajistí
řádné vytřídění, je poskytovatel oprávněn postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a vyhrazuje si právo případně jednostranně změnit kategorii nebo zatřídění odpadu.
b) Pokud vznikne ze strany objednatele překážka svozu, oznámí objednatel neprodleně tuto
skutečnost poskytovateli. Objednatel je povinen tuto překážku odstranit a poskytovatel
provést svoz v náhradním dohodnutém termínu. V opačném případě se provede svoz jen jako
mimořádný na základě objednávky objednatele.
c)

Objednatel zajistí uložení pouze takového druhu odpadu, jaký je sjednán podle katalogových
čísel odpadu uvedených v přílohách l a) a 1 b) této smlouvy.

d) Případný nárok na slevu za neprovedený svoz z titulu překážky na straně poskytovatele je
objednatel povinen písemně uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce od data vzniku nároku, jinak toto
právo zaniká.
e) Objednatel se zavazuje poskytovat veškerou součinnost potřebnou k naplnění této smlouvy.
f) Objednatel je povinen uplatňovat jednotlivé požadavky písemně, sdostatečným časovým
předstihem zpravidla 15 dnů a prokázat, že osoba, která jedná jeho jménem, je kdanému
jednání oprávněna.
g) Reklamací jednotlivých svozů odpadu je objednatel povinen provést písemně, e—mailem nebo
faxem, nejpozději do 2 dnů od vadně poskytnuté služby nebo od okamžiku, kdy se o vadně
poskytnuté službě dověděl, jinak toto oprávnění zaniká a má se za to, že svoz odpadu byl
poskytnut řádně a včas. Reklamací lze uplatnit i ústně či telefonicky, ovšem nebude—li tato
reklamace nejpozději do 3 dnů potvrzena písemně a doručena poskytovateli, má se za to, že
reklamace byla vyřízena v této 3 denní lhůtě řádně ke spokojenosti objednatele.

7. Technické podmínkv - Nepravidelný svoz, třídění, případně výkup odpadů a další nakládání
s nimi

a) Jednotlivá předání a převzetí odpadů jsou při použití vlastní dopravy objednatelem prováděna
v sídle poskytovatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Požaduje-li objednatel po
poskytovateli i přepravní výkony, objednává tuto službu a sjednává její konkrétní podmínky
na základě tohoto dodatku písemně nebo telefonicky u pracovníka provozního úseku
poskytovatele. Vkažde'm takovémto případě objednatel dohodne se poskytovatelem druh
požadované služby, zařazení odpadu dle katalogu odpadů, typ vozidla, typ a množství
shromažďovacích prostředků, termín poskytnutí služby a přesné místo plnění služby.
Současně oznámí objednatel poskytovateli kontaktní osobu, pověřenou zastupováním
objednatele při realizaci této služby, telefonní kontakt této zmocněné osoby. Vpřípadě
požadavku na tuto službu učiněného objednatelem telefonicky nese objednatel vpřípadě
sporu důkazní břemeno, že si službu neobjednal nebo ji sjednal jinak.
b) Při dopravě prováděné objednatelem předává odpad objednatel poskytovateli a potvrzuje.
c) předávání odpadu přítomen, dohodly se smluvní strany tímto na nevyvratitelné právní
domněnce, že touto osobou je řidič vozidla, který poskytovateli odpad do místa
předání/převzetí dopravil.
d) Objednatel je povinen zajistit u každé dopravy odpadu či kontejneru prováděné
poskytovatelem vmístě nakládky odpadu přítomnost svého zástupce, který poskytovateli

stanovuje bezpečnou a přístupnou místní přepravní trasu, stanoviště kontejneru a potvrzuje
dodací list odpadu nebo Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a
záznam o provozu vozidla. V případě, že tato osoba nebude v místě nakládky odpadu
přítomna a výše uvedené doklady tudíž nebudou ze strany objednatele potvrzeny, má se za to,
že služba byla poskytovatelem poskytnuta řádně a v rozsahu objednávky objednatele,
a že
údaje na dokladech jsou správné a úplné. Objednatel nese odpovědnost za případné porušení
všeobecně
na základě
Při nájmu
objednatel

platných předpisů a cizich práv vyplývajícího z činnosti poskytovatele provedené
pokynu objednatele nebo při nepřítomnosti zástupce objednatele v místě nakládky.
shromažďovacích prostředků (kontejnery, sudy apod.) od poskytovatele nese
plnou odpovědnost po dobu nájmu za jejich provozování, technický stav, za jejich

případné zničení, poškození, ztrátu nebo odcizení a za odpady do nich shromážděné.
Objednatel je povinen si objednat dostatečný počet shromažďovacích prostředků vhodných
pro daný druh odpadu, nepřeplňovat a nepřetěžovat je. Dojde-li kpřeplnění nebo přetížení
těchto nádob, je objednatel povinen na vlastní náklady upravit množství odpadů v nich dle
pokynů poskytovatele.
Objednatel předává odpad poskytovateli, pokud není dohodnuto jinak, výhradně sřádně
vyplněným dodacím listem odpadu, jehož vzor obdržel při uzavření této smlouvy, což stvrzuje
podpisem v případě nebezpečných odpadů pak s Ohlašovacím listem pro přepravu
nebezpečných odpadů po území ČR, kdy objednatel vyplní pouze místo nakládky a odpovídá
vrozsahu jím provedeného vyplnění za to, za to, že údaje vtomto dokladu jsou úplné,
pravdivé a jsou vztaženy k předmětnému konkrétnímu odpadu. Vopačném případě není
poskytovatel povinen odpad od objednatele převzít.
g) Poskytovatel provádí vizuální kontrolu každé dodávky odpadu a porovnává zjištěný stav se
souvisejícími doklady. Místem této kontroly odpadu je místo vykládky odpadu z vozidla nebo
kontejneru. Je—li vizuální kontrola odpadu a kontrola vystavených dodacích dokladů ukončena
skladným výsledkem, je proces předávání a přebírání odpadu mezi smluvními stranami
ukončen a veškerá práva a povinnosti ve vztahu ktomuto odpadu dle zákona přecházejí

h)

])

k)

z objednatele na poskytovatele.
Shledá-li poskytovatel, že odpad dodaný objednatelem neodpovídá podmínkám stanoveným
zákonem, že tento odpad nelze převzít dle této smlouvy, nebo že údaje v dodacím listu odpadu
nebo v Ohlašovacím listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR jsou neúplné či
v rozporu se stavem odpadu zjištěným při kontrole, informuje o kterémkoliv z uvedených
případů bezodkladně objednatele, přičemž obě strany společně řeší okamžitě danou situaci.
Nedojde-li při řešení této věci mezi objednatelem a poskytovatelem k dohodě, je objednatel
povinen zajistit si na své vlastní náklady zpětný odběr a odvoz předmětného odpadu a dále je
povinen uhradit poskytovateli kromě ceny za poskytnuté služby i případné související
vynaložené náklady poskytovatele.
Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, je množství každého odpadu stanoveno na
vážním zařízení poskytovatele a dokladem o množství odpadu je vážní lístek z tohoto vážení.
Poskytovatel předává objednateli za každý odběr odpadu a každou další poskytnutou službu
příslušný vyplněný a potvrzený doklad podle jejich charakteru - záznam o provozu vozidla,
Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a vážní lístek.
Pracovníci objednatele a další osobyjednající v jeho jménu jsou v zařízeních poskytovatele
a
v zařízeních třetích osob, určených poskytovatelem jako místa předání odpadů, povinni
dodržovat všeobecně závazné zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a provozu na
pozemních komunikacích, řídit se místními výstražnýmí nápisy, značením a pokyny

zaměstnanců poskytovatele a provozovatele zařízení. Za případné škody vzniklé z porušení
těchto povinností nese plnou odpovědnost objednatel.
Pracovníci poskytovatele a další osoby jednající V jeho jménu vzařízeních objednatele a
V zařízeních třetích osob, určených objednatelem jako místa předání odpadů, jsou povinni
dodržovat všeobecně závazné zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a provozu na
pozemních komunikacích, řídit se místními výstražnými nápisy, značením a pokyny
zaměstnanců objednatele a provozovatele zařízení. Za případné škody vzniklé zporušení
těchto povinností nese plnou odpovědnost poskytovatel.
m) Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, řídí se těmito provozními dobami poskytovatele
v jeho sídle: celková provozní doba 8 hod, příjem odpadů 6:00 — 14:30 hod., V pracovní dny.
n) V případě, že poskytovatel neposkytne objednateli službu nebo její část V rozsahu
objednávky, je objednatel oprávněn danou službu nebo její část u poskytovatele reklamovat.
Tato reklamace musí být konkrétní a objednatel je povinen provést ji u poskytovatele
neodkladně telefonicky a následně pak písemně nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne
sjednaného jako termín poskytnutí předmětné služby. Pokud reklamace objednatele nebude
tímto způsobem nebo vůbec u poskytovatele uplatněna, sjednávají smluvní strany
nevyvratitelnou právní domněnku, že služba poskytnutá objednateli poskytovatelem byla
provedena V plném rozsahu dle objednávky objednatele.
o) Vzniknou-li na straně poskytovatele důvody pro přerušení (ukončení) plnění závazků ztéto
smlouvy, zajistí poskytovatel plnění smlouvy vtéto části svých závazků subdodavatelem.
Poskytovatel je povinen informovat v tomto smyslu objednatele bezodkladně a to nejméně 14
dnů předem.

8. Sankční uiednání

Vpřípadě prodlení poskytovatele spravidelným odstraňováním odpadu, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den zpoždění za každý daný druh
odpadu a odpadovou nádobu,

9. Zvláštní uiednání

a) Poskytovatel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této smlouvě v
souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se zákonem č. 106/1999
Sb., osvobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č,
340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž
vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne kupující.
Smluvní strany se zavazují udržovat vtajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní
informace — zachovat mlčenlivost — jak jsou vymezeny níže:
- veškeré informace poskytnuté poskytovateli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek,
— informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje,
utajované skutečnosti),
- obchodní tajemství poskytovatele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních
předpisů sodůvodněníin takovéhoto zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy.
Poskytovatel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně
uhrazené ceny za plnění této smlouvy a kseznamu subdodavatelů prodávajícího a dále u
informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

b)

c)

Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede
na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace
smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.
Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze

smlouvy třetí osobě.
d) Pojmem doručování druhé smluvní straně vtéto smlouvě se rozumí doručování veškerých
písemnosti na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud není sjednáno jinak, či pokud
není smluvní stranou písemně oznámena nová adresa. Doručením se dohodou smluvních stran
pro účely této smlouvy rozumí i odmítnutí převzetí písemnosti či nevyzvednuti písemností
v úložní lhůtě pěti dnů na poště v místě sídla nebo bydliště smluvní strany.
Jakékoliv další změny nebo doplnění této smlouvyjsou platné jen s písemným dodatkem k této
smlouvě, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, postupem dle zákona o zadávání
veřejných zakázek.
f) Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí ustanovením § 2586 a následující
občanského zákoníku.
g) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobili a oprávnění tuto smlouvu podepsat a
závazky, práva a povinnosti touto smlouvou založená převzít a nést, že si tuto smlouvu přečetli
a že její obsah odpovídájejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tuto neuzavírají v tísni ani za
jinak nevýhodných podminek, jsou prostí omylu, na důkaz čeho připojují oprávněné osoby
e)

jednajícíjme'nem smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
h) Smlouvaje vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu.
Přílohy:

1 a) pravidelné odstraňování odpadu
1 b) nepravidelné odstraňování odpadu
1 c) služby spojené s nepravidelným odstraňováním odpadu
1 d) svozová místa a četnost svozů

V Ostravě, dne:

Z 13 "115" 21119

DWF
lng. Gabriela Mechelová - kvestorka

V Ostravě, dne: 15.5.2019

poskytovatel:
lng. Karel Belda,jednatel

PRAVIDELNĚ ODSTRANOVÁNÍ ODPADÚ

Název odpadu
Směsný komunální odpad

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

Společně shromažďovane' vytříděné složky zařazené pod katalogové číslo 20 01 01:
15 01 02 Plastové obaly
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 10 Oděvy

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 11 Textilní materialy

Sklo
Skleněné obaly
Papírové a lepenkové obaly
Vytříděné plastové obaly
Vytříděný papír
Vytříděný papír
Pronájem nádoby 120l -interíérový sběrný prostředek bez obsluhy
Celková cena v součtu za předpokládaný počet nádob/24 měsíců

kód
odpadu
objem
nádoby
četnos
odstranění

rektorát

USSS

předpokládaný

počet nádob
celkem

DPH/24 měsíců

celková cena za
cena zajednu
předpokládaný
nádobu bez DPH/ počet nádob bez

2

<

IIIIIIIIII-IIIIII a

předpokládaný

celková cena za

24595,20

7983350

6123650
150897,60
24249456
9797,76
6743,52
8809,92

779724,00

141715,20

45999350

352836,00
86945750
139723056
56453,76
3885552
5076132

počet nádob s
DPH/24 měsíců

135324,00

10599,60
20037,60
5227,20
5082,00
30782,40
27442,80
5082,00
39204,00
4290485,76

DPH

1839,60
3477,60
907,20
882,00
5342,40
4762,80
882,00
6804,00

Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

Název odpadu

NEPRAVIDELNÉ ODSTRANOVÁNÍ ODPADU

Kód
odpadu
06 O3 11
06 03 13
06 04 O3
06 04 04
07 01 04

16 03 05

15 01 10

14 06 O3

13 07 O3

12 01 08
13 02 08

látky

Organické odpady obsahující nebezpečné látky
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné

znečištěné

Jina' rozpouštědla a smési rozpouštědel
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami

Jiná paliva včetně směsí

Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
Jiné motorové, převodové a mazací oleje

Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
Odpady obsahující arsen
Odpady obsahujíci rtut'
Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebojiné
nebezpečné látky

16 05 06

Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

08 01 11

16 05 07

Nikl kadmiové baterie a akumulátory

Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
Olověné akumulátory

16 06 02

16 05 08
16 06 01

16 09 02
17 03 03
17 06 01

Chromany, např. Chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
Uhelný dehet a výrobky z dehtu
Izolační materiál s obsahem azbestu
Stavební materiál obsahující azbest
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedena pod číslem 18 01 08

Předpokládaná
produkce v tunách /
24 měsíců

cena bez DPH/t

cena za

cena za

32,004

9220,2

184,404

měsíců

1600,2

453,75
816,75

DPH

předpokládanou
produkci s DPH/ 24

24 měsíců

předpokládanou
produkci bez DPH/

78,75
141,75

O

758,4885

0

180,5925

131,6385

31,3425

3611,85

28749,6

626,85

19564,1875

1516,977

3395,4375

5716,524

4989,6

992,124

2028,444

263,277

352,044

4548,632

46,101

789,432

208,725

1815

8,001

423,5

315

36,225

423,5

-113,4

73,5

4537,5

60,5

73,5

-653,4

787,5

2420

208,725

10,5

420

2268,75

36,225

393,75

l

20 01 35

17 01 02

17 01 01

Sklo

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

Cihly

Beton

Piliny a třísky neželezných kovů

17 01 O7

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
Odpadnítiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
Piliny a třísky železných kovů

17 02 02

Železo a ocel

12 01 03

17 O4 05
a 17 09 03

08 O3 18
12 01 01

17 09 04

Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
Papíra lepenka
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
19 10 04

20 01 08

01 23 a 20 01 35

2001 01

20 01 36

Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
Plasty

20 02 01
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Biologicky rozložitelný odpad

20 01 39

20 01 38

20 02 03
20 03 01
20 O3 O7

celková cena za předpokládanou produkci v součtu odpadu/24 měsíců

25669¢25

V Ostravé dne 15.5.2019

931,7
2057

12584

22385\

-9075

17182

1597,2

3630

0

6655

27951

1718,2

5154,6

8092,722
120274

310600,0425

cena bez DPH za

SLUŽBY SPOJENÉ s NEPRAVIDELNÝM ODSTRANOVÁNÍM ODPADU
Doprava, nájem kontejnerů, služby
pronájem kontejneru7m3
pronájem kontejneru 20m3
pronájem kontejneru 40m3
přeprava 1ks kontejneru 7m3
přeprava kontejneru 20m3
přeprava kontejneru 4Om3
VIV
přeprava valník skrln s hydraulickým čelem
přeprava pick-up
nakládka - vykládka

jednotku

cena s DPH za

36,3
66,55
102,85

5,3

5,67

11,55
17,85

43,56

38,72
7,56

32,67
16,94
127,05

32,67

5,67
2,94
22,05

6,72

DPH

V Ostravě dne 15.5.2019

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu

listopadu
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu
listopadu

Lumírova
Lumírova

Havlíčkovo nábrem
Sokolská třída
Sokolská třída
Sokolská třída
Zahradní
Zahradní
Hladnovská
Lumírova

vvr

Havlíčkovo nábreZi

Dr.Malého

Ulice

svozovÁ MÍSTA A ČETNOST ODSTRANĚNÍ

Městská část

Moravská Ostrava

Slezská Ostrava

O. — Výškovice

17. listopadu 0. Poruba

17.
17.
17.
17.

17. listopadu
17. listopadu
17. listopadu
17. listOoadu
. listo . adu

Objem nádoby

Četnost
odstranění

MMM Ě až?

0. - Poruba

Studentská
Studentská
Studentská
17. listopadu
17. listopadu
17. listopadu
17. listopadu
17. listopadu

listopadu
listopadu
listopadu
listopadu

17. listopadu

17.
17.
17.
17.

17. listopadu
l7v listopadu

17. listopadu
Studentská
Studentská
L.Pode'ště
L.Pode'ště
L. Podéště
L.?ode'ště
Studentská
Studentská
Studentská
Studentská
Studentská
Studentská

Studentská
Studentská
Studentská
Studentská
Studentská
Studentská
Studentská
Studentská

Studentská
Studentská
Studentská
17 „listopadu

O. - Pustkovec
Krásné Pole

17.|istopadu
17.1istopadu
Studentská
Studentská
Studentská
Studentská
Krásnopolská
Krásnopolská
Krásné Pole
Krásné Pole

vytříděný papír

V Ostravě dne 15.5.2019

15/2172
15/2172
1/1770
3/2171
3/2171
3/2171
21/86
21/86
K Planetáríu 502
K Planetáriu 502
Bufet 7 — Rektorát
Bufet 8 _ Aula
Minigolf 1/1770
Menza
Menza
Menza
21/86
21/86
Hvězdárna
Hvězdárna

