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Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 160624768

Smluvní strany

SUEZ Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsána v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378
lČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastupuje: Ing. Petr Salamon
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: 27-9328790297/0100
adresa pro zasNäní korespondence: provoz Břeclav, Přednádraží 3532, 690 02 Břeclav
(dále jen ,,zhotovitel")

a

Domov na jarošce, příspěvková organizace
Jarošova 1717/3. 695 01 Hodonín
zapsána v or: Rs Brno, oddíl Pr, vložka 1268
lČ: 47377470
DIČ: CZ47377470
lČP: DJH047377470
zastupuje: Ing. Jana Matušinová, ředitelka
bankovní spojení: KB, a.s. Hodonín
číslo účtu: 15538671/0100

adresa pro zasílání korespondence: Jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín
(dále jen ,,objednatel")

n.
Předmět smlouvy, cenové podmínky

r! Katalogové Název odpadu
číslo dle (dle katalogu odpadů - Kategorie MJ Cena Poznámka

zákona čÍslo vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) odpadu KČ/MJ
185/2001 Sb.

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla N t 6 000 D
180103)

18 0103 Odpady, na jejichž sběr a N
odstraňování jsou kladeny
zvláštni požadavky s t 8 800 D
ohledem na prevenci infekce
3b)

180104 Odpady, na jejichž sběr a O
odstraňování nejsou kladeny t 3 800 D
zvláštni požadavky s

, ohleder!? na preveňci infqkce

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele odběr níže uvedeného odpadu za dohodnuté ceny a
v dohodnutém místě.

d - u takto označených odpadů je v uvedené ceně zahrnuta doprava do místa vykládky a manipulace s nimi (nakládka/vykládka).

Společnost SUEZ Využiti zdrojů a.s. má zaveden integrovanú systém řízeni. Systém managementu bezpečnosti informací
podie pšatně verze standardu ISO 27001 je zaveden v celé společnosti, certifikace se týká ocidělení utajovaných projektů.
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l
Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu s přIslušnými platnými
předpisy.

Místo odběru: Domov na Jarošce, příspěvková organizace, jarošova 1717/3, 695 01 Hodonín

Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu.

III.
Místo a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle ČI. II. této smlouvy v dohodnutém terminu (pondělí, středa, pátek).
Ke změně termínu lze přistoupit po vzájemné domluvě mezi zhotovitelem a objednatelem (ústně, telefonicky,
elektronicky, písemně).
Zhotovitel zajisti odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho legislativního odbavení
(váženi, vybavení přepravními listy apod.).
předávaný odpad dle článku ||. této smlouvy musí být předán objednatelem zhotoviteli v obalech,
stanovených příslušnými právními předpisy a umožňujÍcÍmi bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na
techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa odstraněni nebo dalšího využití.
Zhotovitel zajisti přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu s platným zněním zákona o odpadech č.
185/2001 Sb. a dalšími právními předpisy.

IV.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody

Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na zhotovitele dnem předání a převzetí odpadu určeného k
odstraněni dle ČI. II. této smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne přebírá za odpad určený k odstranění
odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů, upravujÍcÍch podmínky pro nakládání s odpady. Toto se
však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstraněni nebude splňovat podmínky ujednané smluvními
stranami touto smlouvou. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět objednateli a zdůvodní
odrMtnuti přijetí. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vrácení materiálu náhradu
škody na základě písemného vyúčtováni zhotovitele (např. marná jízda).

V.
Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

Cena dle skutečně předaného množství odpadu dle článku Il. této smlouvy je zhotovitelem účtována
objednateli fakturou splatnou do 14-ti dnů ode dne vystavení. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu
objednatele do 8. dne po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byl předmět smlouvy realizován. Za
pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné
částky za každý den prodlení. Zákonná ustanoveni o úroku z prodlení zůstávají tímto ustanovením
nedotčena.
V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadržet
poskytování veškerého plnění vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy objednatel
závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní
pokutu.
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s tím, že fakturu
(daňový doklad) zhotovitel výstavuje v elektronické podobě (dále jen ,,elektronická faktura") a zasílá se
z elektronické adresy zhotovitele (která je: e-fakturace@sita.cz) na elektronickou adresu objednatele (která
je: ekonom@domovjaroska.cz). Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také v listinné podobě na papíře
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Objednatel je povinen ihned nahlásit zhotoviteli novou
elektronickou adresu pro zasí|ánÍ elektronické faktury.
Započtení pohledávek ze strany objednatele je možné jen na základě dohody se zhotovitelem. jakékoli
případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné postoupit na třetí osobu až na základě
předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
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VI.
Doba trvání smlouvy

l Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsiční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne
kalendářního měs ice nás|edujiciho po měsíci, v němž byla výpověď doručena smluvní straně, již je určena.
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 1. 1. 2017.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře až po datu účinnosti tzn. po datu
1. 1. 2017 pak na plněni provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 1. 1. se hledí tak, že byla
provedena dle této smlouvy.

VIl.
Odpovědní pracovníci

Za zhotovitele
ve věcech obchodních: Mgr. Lenka Koudelová, obchodní manažerka, tel.: 724 605 709,

email: lenka.koudelova@suez.com
dispečink pro odvoz odpadů: Vendula štýblová, dispečerka, tel.: 602 516 320,

email: vendula.styblova@suez.com

Za objednatele
ve věcech obchodních:
ve věcech odvozu odpadů:

Ing. Jana Matušinová, ředitelka
Bc. Aleš Kordulík, tel.: 776 678 854, email: technik@domovjaroska.cz

VIII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Tato smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje dřive mezi účastníky uzavřená předsmluvni ujednání, která
se týkají předmětu plnění této smlouvy.
Nabytím účinnosti této smlouvy o dílo se v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřené
objednávky.
Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným
oprávněnými zástupci obou stran.
Podpisem této smlouvy se ruší p|atn- dříve podepsaných smluv: Smlouva o dílo č. 140620960 ze dne 4. 3.
2014 a Nabídka (objednávka) přeú"z í odpadů oprávněnou osobou č. 1506114437 ze dne 7. 12. 2015.

V Břeclavi dne 2. 1. 2017" V Hodoníně dne 2. ledna 2017

SUUYýuMzdmjůas A3änov raace,
S jcm Praha2,iČZÚj: 500089 příspěvková organizace

8QQ1Q2Q1)Q -10- ja' 01 Hodonín

Za zhotovitele: Za objednat le:
Ing. Petr Salamon Ing. jana Matušinová
Oblastní manažer obchodu ředitelka
na základě plné moci
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Plná moc

SITA CZ a.s. (v současné době probíhá změna názvu spoiečnosti na SUEZ Využití zdrojů
a.s.), se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PŠC: 120 00, Česká republika, IČ: 256 38
955, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B, vložka 9378,
zastoupena Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D., místopředsedou představenstva a generálním
ředitelem,

zmocňuje /ímto

Ing. Petra Salamona, datum narození Česká
republika, zaměstnaného ve společnosti SITA CZ a.s. na pozigi oblastního manažera obchodu
divize jihovýchod, k zastupování společnosti SITA CZ a.s. v následujících oblastech v souvislosti
s výkoněm jeho pracovní pozice v divizi jihovýchod:

" jednání se zákazníky a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je závazek
zhotovitele SITA CZ a.s. zajišt'ovat pro objednatele odstraňování nebezpečných a ostatních
odpadů, případně provádět další činnosti dle předmětu podnikání SITA CZ a.s.; závazek
objednatele tyto činnosti přijmout a zaplatit za jejich provedení sjednanou cenu; a dále činění
veškerých dalších právních jednání s tím souvisejících, včetně podpisu předmětných
obchodních smluv;

" jednání s obchodními partnery a sjednáváni podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je
závazek dodavatele dodat objednateli společnosti S11"A CZ a.s. služby či zboží, které jsou
nezbytné pro zajištění podnikatelských aktivit společnosti SITA CZ a.s.; závazek objednatele
společnosti SITA CZ a.s. dodávku zboží či služeb přijmout a zaplatit za ni sjednanou cenu; a
dále činěni veškerých dalších právních jednání s tím souvisejících, včetně podpisu předmětných
obchodních smluv;

· uzavírání veřejnoprávních smluv, podávání žádostí o dotace;
" jednání se zástupci níěst, obcí a krajů;

· jednání s orgány státní správy a samosprávy, a to zejména, nikoliv však výlučně, v rozsahu
zákona o odpadech, zákoníku práce, zákona o veřejných zakázkách, stavebního zákona, zákona
o ochraně veřejného zdraví, vodního zákona, živnostenského zákona, správního řádu,
kontrolního řádu, zákona o požární ochraně, vyhlášky ministerstva vnitra o požární prevenci,
zákona o zajištění dalších podmínek beqpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dalších obecně
závazných právních předpisů.



" \
Y

suezenvironnement

V rámci udělené plné moci je zmocněnec oprávněn sepisovat návrhy, podávat podněty a žádosti,
opravné prostředky a vzdávat se jich, přebírat doručované písemnosti, a to vše i tehdy, když je dle
právních předpisů potřeba zvláštní plné moci.
Tato plná moc je vydávána na základě a v souladu se zněním vnitřních předpisů společnosti SITA
CZ a.s. Zmocněnec potvrzuje, Že byl s nimi seznámen a bere na vědomí, že v případě porušeni
svých pravomocí vyplývajících z této plné moci a/či z vnitřních předpisů společnosti SITA CZ a.s.,
odpovídá v plném rozsahu za způsobenou škodu.

V souvislosti se zněníin této plné moci je zmocněnec opi'ávněn dále udělit plnou moc jiné osobě.

Tato plná moc se uděluje pro všechna shora uvedená právní jednání na dobu určitou, a to od 30.
. Června 2016 do Si. ledna 2018 za předpokladu trvání pracovního poměru zmocněnce u zmocnitele

SITA CZ a.s.

V P,az, dn, 2 b. Q,'31G

Za zmocnitele - SITA CZ a.s.
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

generální ředitel a místopředseda představenstva

Zmocnění přijímám.

V Bmědne St ?j.
l

r'
j

Ing. Petr Salamon, zmocněnec
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OVĚŘENÍ - LEGALIZACE
Číslo položky ověřovací knihy: O I -184/2016
1. Ing. Zdeněk Horsák, nar. 16.8.1962, Dvorská 235, Řitka
jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal. Ú

_
V Praze dne 2.3.2016

i:)-)')-
~.

Alexandra Matysová y" , ,,:r)
pověřená notářkou ,·

Mgr. Olgou Spoustov .' "
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