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SMLOUVA O PŘEPRAVĚ, PŘEVZETÍ A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ A VYUŽITÍ

ODPADŮ
číslo 2005/111/NOH $*105*06

článek 1.: SMLUVNÍ STRANY ‘

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Zapsaný: KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Provozovna : Úplný seznam provozoven oprávněných čerpat z této smlouvy je uveden v příloze č. 1
Zastoupený: provozní ředitel
Bankovní spojení: viz příloha č.1 Číslo účtu:
IČO: 49099451 DIČ: CZ49099451
Telefon:
e-mail:

Pracovníci pověření k úkonům ve věcech této smlouvy:

Dále jen " objednatel"

1.2. Zhotovitel:
Zapsaný:
Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
IČO:
Telefon:

Marius Pedersen a.s.
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 389 
Malé náměstí 124, 50005 Hradec Králové

oblastním manažerem, zplnomocněným k jednání
ČSOB Hradec Králové Číslo účtu:
42194920 DIČ:

8010-0708171913/0300
CZ 42194920

Pracovníci pověření k úkonům ve věcech této smlou1 
těch n ických:

článek 2.: PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je převzetí, přeprava a zajištění odstranění či využití nasmlouvaných odpadů uvedených v dodatcích této 
smlouvy prostřednictvím zhotovitele.

článek 3.: PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1. Zhotovitel je povinen:
odvézt nasmlouvané odpady na vlastní nebezpečí a zajistit jejich kvalifikované odstraněni v souladu s platnou legislativou 
zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a dalších souvisejících závazných předpisů.
Pro odpady, které bude objednatel dodávat prostřednictvím vlastní transportní techniky zajistit převzetí na zařízeních 
provozovaných zhotovitelem - sběrný dvůr Teplice (Úprková 1), zařízení pro nakládání s odpady v areálu skládky Modlany 
(Modlany)
výše uvedené služby provádět řádně a včas podle dodacích podmínek a dodatků této smlouvy.

3.2. Zhotovitel je oprávněn:
v případě zjištění nesouladu odpadu s odpadem nasmlouvaným v této smlouvě odpad nepřevzít a okamžitě tuto skutečnost 
oznámit objednateli.
požadovat od objednatele potřebnou součinnost zejména v zajištění přístupu ke sběrným nádobám, kontejnerům a jímkám na 
shromažďování odpadů objednatele.
v případě nezajištění přístupu je zhotovitel povinen tuto vadu reklamovat u objednatele a pokud tento neprodleně nezjedná 
nápravu, je zhotovitel oprávněn odpad neodvézt. Náklady za marnou jízdu hradí objednatel.
požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny.

3.3. Objednatel je povinen:
platit cenu za poskytnuté služby
poskytnout zhotoviteli součinnost dle předchozího odstavce
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3.4. Objednatel je oprávněn:

požadovat od zhotovitele řádné a včasné plnění jeho povinností dle čl. 3.1.

článek 4.: DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Způsob provádění služby
Převzetí odpadů do mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů - odvoz odpadů ze sběrných míst průběžně dle požadavků 
objednatele na základě jeho telefonické, faxové nebo písemné výzvy nejdéle do 3 pracovních dnů po vyzvání objednatele, nebo 
na základě smluveného harmonogramu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Převzetí odpadů ve sběrném dvoře v Teplicích
Převzetí odpadů na zařízeních provozovaných v areálu skládky Modlany 
objednatel (uživatel) sběrné nádoby musí v době svozu zajistit dostatečný přístup k místu jejího odebrání, umožňující snadnou a 
bezpečnou manipulaci se sběrnými nádobami bez narušení plynulosti poskytované služby. Sběrné nádoby budou po vyprázdnění 
vráceny zpět zhotovitelem na místo jejich odebrání.

článek 5.: PLA TEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Cena služby

práce budou fakturovány dle ceníku, který je součástí této smlouvy jako její dodatek
k dohodnutým cenám bude účtována DPH dle platných předpisů
změny ceníku se provádí výhradně písemnou formou

5.2. Platební podmínky
fakturace bude prováděna na základě skutečně převzatého množství odpadů. Podkladem pro fakturaci budou vážní lístky nebo 
evidenční listy přepravovaných nebezpečných odpadů a záznamy o provozu nákladních vozidel.
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne doručení. Jednotlivé faktury budou obsahovat rozpis dle ceníku, který je součástí 
této smlouvy. Platby budou uskutečňovány na základě faktur, které budou zároveň daňovými doklady. Nebude - li faktura splňovat 
náležitosti daňového dokladu, objednatel fakturu vrátí zhotoviteli a do předání nové faktury a uplynutí její lhůty splatnosti není 
objednatel v prodlení s úhradou takové faktury.
Smluvní strany se dohodly, že pro případ překročení lhůty splatnosti se sjednává smluvní úrok ve výši 0,05 % dlužné částky za 
každý den prodlení.

článek 6.: VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK SMLOUVY
6.1. Vznik smlouvy

tato smlouva je platná okamžikem jejího podpisu statutárními zástupci s účinností od 1.1.2006

6.2. Změna smlouvy
změny smlouvy, včetně ceníku, jsou platné a účinné jen na základě dodatků písemně odsouhlasených pověřenými zástupci 
smluvních stran.

6.3. Trváni a zánik smlouvy
tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany ji mohou ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí doručenou druhé 
straně. Výpovědní lhůta je tři měsíce, rozbíhá se 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

článek 7.: VYŠŠÍ MOC

7.1. Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže jeho prodlení v plnění nebo 
neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události způsobené Vyšší mocí.

7.2. Pro účely této smlouvy znamená "Vyšší moc" událost mimo kontrolu zhotovitele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo 
zanedbání ze strany zhotovitele. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga a stávky.

článek 8.:ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Počet výtisků a jejich rozdělení
smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení
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8.2. Počet listů smlouvy
počet listů smlouvy: 2
počet listů příloh: 1
počet listů dodatku: 2

8.3. Další ujednání
- podpisem této smlouvy dochází k ukončení platnosti níže uvedených smluv, které byly uzavřeny mezi objednatelem a 
společnostmi Krušnohorské komunální služby a.s. a Esomo s.r.o. jejichž nástupnickou organizací je zhotovitel na základě fúze 
zapsané usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13.9.2005.

2000/146/TIM
2000/153/TIM
99 066/03
99 037/02
720069

8.4. Podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran


