
Smlouva o sběru, přepravě a odstranění  odpadu

Smlouva o sběru, přepravě a odstranění  odpadu

č . zhotovitele S/C8 Ll 5oo2í :o3 l 2oL9 l o58

č . objednatele HsJ l_73_1 L5 l E-2ot9

uzavřená podle ustanovení  5 1746 odst. 2 zákona č .89l2oL2 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů

a dle zákona č .785lzooL Sb', o odpadech, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,smlouva") ní ž e uvedené ho dne

mezr:

AvE cz odpadové  hospodářství  s.r.o.

Sí dlo:  Praž ská I32I /38a, Praha L0, PsČ  1o2 00

Provozovna: Hrotovická I I84, 674 01 Třebí č

lČ :493 560 89 DlČ : CZ49356089

Zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené ho Městským soudem v Praze oddí le C vlož ce 19775

Zastoupená: Mgr. Marcel Benda, regionální  ředitel a Miroslav Lorenc, Key Account Manager

dále jen jako ,,zhotovitel"

č eská repubtika - Hasič ský záchranný sbor Kraje Vysoč !na

Sí dlo:  Ke Skalce 4960132,586 01Jihlava

mí sto plnění :  HZS Kraje Vysoč ina, ú zemní  odbor Třebí č , PS Třebí č , Ždárské ho L8o,674 01 Kož ichovice

lč :  70885184 DlČ : není plátce

Zastoupená: plk. Mgr. Jiří m Němcem, ředitelem HZS Kraje Vysoč ina

Datová schránka: ntdaa7V

dále jen jako ,,objednatel"

objednatel a zhotovitel dále společ ně té ž  ,,Strany" a kaž dá z nich té ž  ,,Strana"

Pří lohy, jež  tvoří  nedí lnou souč ást té to smlouvy:

1. Specifikač ní  a rnýpoč tový list (cení k) - směsný komunální  odpad, separovaný odpad

2' Specifikač ní  a rnýpoč torr'ý list (cení k) - ostatní  odpad, zpětný odběr
t.
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Smlouva o sběru, přepravě a odstranění  od padu

Úvodní  ustanovení

] .. Zhotovitel je osoba oprávněná ve smyslu zákona č . I85l2oo7 Sb., o odpadech, ve znění  pozdějš í ch předpisů
(dále jen ,,zákona o odpadech") k podnikání  v oblasti nakládání  s odpady a oprávněným provozovatelem
zaří zení  k nakládání s odpady.

2. objednatel je pů vodcem odpadů  ve smyslu zákona č '785l2oolSb., o odpadech.
3' odpad je odpad specifikovaný v pří loze č .I  aZté to smlouvy. Objednatel odpoví dá za správné  zaÍ azení odpadu

podle druhů  a kategorií  v souladu s katalogem odpadů  (vyhláš ka č . 93/2016 sb.).
4. Svozové  mí sto - je mí sto dohodnuté  smluvní mi stranami, kde bude připravena sběrná nádoba urč ená ke

svozu; svozové  mí sto je uvedené  v pří loze č ' I  a 2 té to smlouvy.
5' Sběrné  nádoby jsou nádoby, do nichž  objednatel shromaž duje odpad. V pří padě pož adavku objednatele se

zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli za sjednaných podmí nek sběrné  nádoby, jejichž  specifikace bude
uvedena vpří loze č . t a 2 té to smlouvy. V pří padě, ž e svoz bude probí hat ze svozové  nádoby ve vlastnictví
objednatele, musí  b'ýt typ a velikost té to nádoby odsouhlasena ze strany zhotovitele. Umí stění sběrných nádob
a č etnost pravidelné ho svozu jsou uvedeny v pří loze č . 7 a 2'

il.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje přebí rat odpady objednatele, které  jsou specifikovány v pří loze č . 7 a 2
té to smlouvy, a tyto přijmout do své ho vlastnictví  ve smyslu zákona o odpadech a s převzatými odpady nalož it
v souladu se zákonem o odpadech, to vš e za předpokladu, ž e objednatel dodrž í  podmí nky zhotovitele uvedené
v té to smlouvě. Smluvní  strany se dohodly, ž e odpad se má za převzatý zhotovitelem v okamž iku, kdy jej
převezme od objednatele pří mo zhotovitel nebo třetí  osoba, jež  je smluvně zajiš těná zhotovitelem l převzeti
odpadů  a jejich přepravě pro zhotovitele (dále jen ,,dopravce,,).

2. objednatel se zavazuje sjednaným způ sobem předávat odpady zhotoviteli po dobu ú č innosti smlouvy, převé st
vlastnické  právo k odpadu na zhotovitele a za plnění  poskytovaná zhotovitelem zaplatit zhotoviteli ú platu
sjednanou v pří loze č . t a 2 té to smlouvy a plnit dalš í  povinnosti uvedené  v té to smlouvě.

3. objednatel se zavazuje umož nit zhotoviteli resp. dopravci zajiš těné mu zhotovitelem, převzetí  odpadů
v souladu s touto smlouvou. Smluvní  strany se dohodly na tom, ž e mí stem předání  a převzetí  odpadů  a tedy i

mí stem jejich nakládky je adresa provozovny objednatele, nedohodnou-li se smluvní  strany v konkré tnim
pří padě prokazatelně jinak. objednatel se zavazuje předat zhotoviteli i veš kerou právní mi předpisy stanovenou
dokumentaci týkají cí se odpadů , její ž  předání  právní  předpisy pro daný druh odpadu vyž adují .

4. Převzetí  odpadu, na ktený se nevztahuje tato smlouva, mů ž e b'it provedeno pouze na základě operativní
objednávky objednatele, anebo na základě separátní  smlouvy. operativní  objednávka musí  b,it uč iněna
pí semně, musí  v ní  b'ýt uvedeno množ ství  odpadu k převzetí a den (tj ' datum) pož adované ho převzetí , přič emž
cena takto provedené ho plnění  bude stanovena na základě platné ho cení ku zhotovitele.

ilt.

Způ sob plnění

1. objednatelje povinen zajistit shromaž dbvání  odpadu do sběrných nádob na svozové m mí stě a zhotovitel se
zavazuje zajistit sběr takové ho odpadu a jeho svoz na mí sto jeho využ ití  č i odstranění  (dále jen jako ,,svoz,,), a
to V rozsahu dle pří lohy č . L a 2 té to smlouvy.

2. V pří padě, ž e je svoz odpadu podmí něn označ ení m svozové  nádoby svozovou známkou, zavazuje se zhotovitel
dodat objednateli pauš ální  známky (samolepky), pří padně jednorázové  známky v rozsahu a skladbě dle pří lohy
č . 1 té to smlouvy. objednatel je povinen označ it sběrné  nádoby těmito známkami, neboť  obě smluvní  straný
budou mí t shodně za to, ž e pouze takto označ ené  sběrné  nádoby slouž í  k odkládání  a svozu odpadů  podle té to
smlouvy.

IV
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Smlouva o sběru, přepravě a odstranění  odpadu

Cena plnění  a platební  podmí nky

1. Cena za poskytované  služ by dle té to smlouvy je stanovena dohodou smluvní ch stran v č ásti cení ku služ eb

uvedené m v pří loze č .I  a2 (dále také  jako,,cení k"), a to bez daně z přidané  hodnoty, která bude připoč tena

V aktuální  zákonné  uýš i.

2. Cena za poskytované  služ by bude vyú č tována vž dy za fakturač ní  období , které  je uvedeno v pří loze č ' 7 a 2

smlouvy' Zhotovitel vystaví  na cenu služ eb daňouý doklad (dále jen ,,faktura") a odeš le jej objednateli na

sjednanou zasí lací  adresu dle té to smlouvy' Faktura je splatná do 14 dnů  ode dne její ho vystavení . Zhotovitel je

povinen doruč it fakturu objednateli ve lhů tě 2 pracovní ch dnů  ode dne její ho vystavení '

3. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit a doruč ovat jakoukoliv fakturu podle té to smlouvy v elektronické
podobě, a to prostřednictví m datové  schránky. objednatel uděluje zhotoviteli souhlas k zasí lání  a použ í vání

faktur (daňových dokladů ) v elektronické  podobě ve smyslu ustanovení  s 26 odst. 3 zákona č . 235/2004 Sb. o

dani z přidané  hodnoty. Elektronická faktura ve smyslu tohoto ustanovení  smlouvy bude vyhotovena ve

formátu PDF.

4. Vš echny platby podle té to smlouvy se provádí  bezhotovostně na ú č et zhotovitele. Č í slo ú č tu, měnu platby a

variabilní  symbol č i způ sob jeho urč ení  uvede zhotovitel vž dy na faktuře. Náklady spojené  s ú hradou závazkť l

dle té to smlouvy (např. bankovní  poplatky, poš tovní poplatky) nese kaž dá ze smluvní ch stran sama.

5. Platba objednatele řádně identifikovaná (označ ená variabilní m symbolem) se považ uje za uhrazenou

okamž ikem její ho odepsání  z ú č tu objednatele.
6. Smluvní  strany si sjednávají , ž e pří padné  neidentifikovatelné  platby poskytnuté  objednatelem na bankovní

ú č et zhotovitele nebo i přeplatky mů ž e zhotovitel započ í st na kteroukoli svoji pohledávku za objednatelem, a

to dle uváž ení  zhotovitele.
7' Cena za poskytované  služ by dle té to smlouvy se zvyš uje:

a) pokud dojde, v porovnání  se stavem ke dni uzavření  té to smlouvy, k prokazatelné mu zvýš ení  cen polož ek

ovlivňují cí ch sjednanou cenu plnění , t j. zejmé na ke zv'ýš ení  ceny pohonných hmot, zrnýš ení  poplatku za

ulož ení  odpadu na skládku ve smyslu zákona o odpadech nebo k jaké mukoliv zvýš ení  nákladů  na plnění  dle

té to smlouvy vzniklé mu na základě pří padně nové  přijatých č i změněných právní ch předpisů ; takové

zvýš ení  sjednané  ceny je vů č i objednateli ú č inné  od prvé ho dne kalendářní ho měsí ce, v němž  zhotovitel

zvýš ení  sjednané  ceny pí semně objednateli oznámil;

b) o mí ru inflace, t j. o procentní  pří rů stek cenové  hladiny vyhlaš ovaný a publikovaný Č eským statistickým

ú řadem, a to dle stavu ke dni ú č innosti pů vodní  sjednané  č i upravené  ceny oproti stavu k poslední mu dni

měsí ce předcházejí cí ho dni, kdy se stanovuje cena nová' Novou výš i ceny oznámí  zhotovitel pí semně

objednateli, nová cena je ú č inná ke dnidoruč ení nové ho cení ku objednateli, pří padně k j iné mu datu v něm

uvedené m;

c) na základě změny pří lohy č . 1 nebo 2 té to smlouvy, a to v pří padě pož adavku objednatele na zvýš ení

rozsahu plnění  uvedené ho v č lánku ll. té to smlouvy. Norný rozsah plnění , resp. cena budou oznámeny

formou zaslání  nové ho cení ku ze strany zhotovitele objednateli. Norný rozsah plnění , resp. nová cena jsou

ú č inné  ke dni doruč ení  nové ho cení ku objednateli, pří padně k j iné mu datu v něm uvedené m.

v.
Úrok z prodlení

Pro pří pad prodlení  objednatele s ú hradou které koli splatné  pohledávky (peněž ité ho dluhu) podle té to smlouvy je

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní  ú rok z prodlení  ve výš i o,osy" z dluž né  č ástky za kaž dý i započ atý den

prodlení .

vt.

Práva a povinnosti smluvní ch stran

L. Zhotovitel se zavazuje:

a) Zajistit svoz řádně a vč as a dle podmí nek stanovených touto smlouvou.

b) Zajistit navrácení  sběrných nádob na jejich stanoviš tě, a to bez zbyteč né ho odkladu po jejich vyprázdnění '
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Smlouva o sběru, přepravě a odstranění  odpadu

c) Zajistit náhradní  svoz odpadu v pří padě havárie č i poruchy na vozidle nebo v pří padě jiné  závaž né  události
nejpozději tři dny po dni plánované ho svozu.

d) Zajistit náhradní  svoz odpadu v pří padě oznámení  o neprovedené m svozu objednatelem nejpozději tři dny
po dni oznámení .

e) Zajistit na své  náklady opravu nebo výměnu sběrné  nádoby, dojde-li k její mu prokazatelné mu poš kození
jednání m ze strany zaměstnanců  zhotovitele'

f) Zajistit neprodleně odstranění  neč istoty, dojde-li č inností  zhotovitele při manipulaci s nádobami ke

zneč iš těn í  stálé ho sta noviš tě nádoby, pří padně veřej né ho prostra nství .

2. Objednatel je povinen:

a) Zajistit volný pří stup k nádobám v souladu se svozov1im kalendářem.

b) Zajistit sjí zdnost vozovek a schů dnost pří stuporných cest vedoucí ch k jednotlivým stanoviš tí m nádob.

c) Zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo urč ené  nádoby. Pokud bude vedle nádob odlož en odpad, zhotovitel

není  povinen jej odvé zt.

d) Zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocování odpadu odpadem, ke které mu není  urč ena tato smlouva.

e) Nádobu řádně označ it svozovou známkou, která slouž í  ke kontrole při v'ývozu a evidenci;  Řaanc

neoznač ená nádoba nebude vyváž ena, a to i v pří padě, ž e je služ ba hrazena.

f) Vrátit zhotovitelive lhů tě pěti dnů  ode dne ukonč ení  ú č innostité to smlouvy vš echny j í m pronajaté  sběrné

nádoby, a to v řádné m stavu, odpoví dají cí m běž né mu opotřebení .
g|  Zařazovat odpad podle druhů  a kategorií  podle zákona o odpadech.

3' Zhotovitel je oprávněn odmí tnout svoz odpadu v pří padě, ž e objednatel nesplnil touto smlouvou sjednané

povinnosti nebo je objednatel v prodlení s ú hradou které koliv č ástky dle té to smlouvy.

vlt.
Nájem sběrných nádob

1' V pří padě pož adavku objednatele se zhotovitel zavazuje přenechat do už í vání  za ú platu objednateli sběrné

nádoby, jejichž  poč et a specifikace jsou uvedeny v pří loze č .1a 2 té to smlouvy.

2' objednatel prohlaš uje, ž e se seznámil se stavem sběrných nádob a neshledal ž ádné  faktické  č i právní  vady,

které  by bránily jeho už í vání  k ú č elů m touto smlouvou sledovaných a v tomto stavu a za podmí nek dále v té to

smlouvě stanovených jej do nájmu přijí má.

3. Cena za nájem sběrných nádob dle té to smlouvy je stanovena v pří loze č ' I  a 2, a to bez daně z přidané

hodnoty.

4. Zhotovitel vyú č tuje cenu nájmu dle tohoto č lánku spolu s ostatní mi poskytnutými služ bami dle té to smlouvy.

5. objednatelje povinen nádoby:

a) Už í vat ve shodě s ú č elem smlouvy, hospodárně a ú č elně.

b) Chránit před poš kození m, ztrátou nebo znič ení m.

c) Vrátit v pří padě, ž e jej nepotřebuje pro plnění ú č elu smlouvy nebo jej řádně nevyuž í vá

d) Už í vat při dodrž ování  vš ech pož ární ch, bezpeč nostní ch, hygienických a dalš í ch předpisů , které  se vztahují

k jeho č innosti.

e) Předlož it zhotoviteli ke kontrole.
f) Řaanc uŽí vat, j inak nese odpovědnost za š kody na majetku způ sobené  neodborným zacházení m a

provozní mi událostmi.

6. Zhotovitel:

a) Je povinen ke dni ú č innosti té to smlouvy předat objednateli nádoby.

b) Je oprávněn ž ádat vrácení  nádob, neuž í vá-li objednatel předmět nájmu řádně, pří padně je už í vá V rozporu

s ú č elem, ke které mu má slouž it.

c) Je oprávněn odebrat objednateli nádoby v pří padě, ž e objednatel nesplnil touto smlouvou sjednané

povinnosti nebo je objednatel v prodlení  s ú hradou které koliv č ástky dle té to smlouvy.
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vltr.

Doba trvání  smlouvy a její  zánik

] .. Smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvní mi
stranami a ú č innosti dnem ] .. 8' 2019.

2. obě smluvní  strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní  lhů tou tři měsí ce. Výpovědní  lhů ta poč í ná

běž et první ho dne měsí ce následují cí ho po měsí ci, v němž  druhá smluvní  strana obdrž í  pí semnou uýpověd'

řádně doruč enou na její  adresu uvedenou v záhlaví té to smlouvy.

3. Zhotovitel má právo od té to smlouvy odstoupit, dostane-li se objednatel i přes pí semné  upozornění
zhotovitele do prodlení s ú hradou ceny na základě daňové ho dokladu _ faktury o ví ce než  30 (slovy: třicet) dnů

ode dne splatnosti daňové ho dokladu. oznámení  o odstoupení  doruč í  zhotovitel na adresu objednatele
uvedenou v záhlaví  té to smlouvy. Úč int< y odstoupení  nastávají  ke dni, kdy objednatel obdrž í  pí semné

oznámení  o odstoupení  od smlouvy.
4. odstoupení  od té to smlouvy má ú č inky jen do budoucna. V pří padě odstoupení  některé  strany od té to

smlouvy nejsou strany povinny si vrátit plnění , která si na základě té to smlouvy doposud poskytly, a zů stávají

zachovány veš keré  nároky které  stranám z té to smlouvy a v souvislosti s ní vznikly do doby odstoupení  od ní . V
pří padě odstoupení  od té to se obě smluvní  strany zavazují  vypořádat své  finanč ní  poměry založ ené  touto

smlouvou nejpozději do 1 měsí ce ode dne doruč ení oznámení o odstoupení od té to smlouvy.

5. 

tx.

Prorogace

Strany se dohodly, ž e v pří padě jakýchkoliv sporů  dle té to smlouvy, je pří sluš ný obvodní soud pro Prahu 10,

pří padně Městský soud v Praze.

x.

Závěreč ná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvní ch stran touto smlouvou neupravená se ří dí  zákonem č ' 185/2001 Sb., o odpadech,

ve znění  pozdějš í ch předpisů  zákonem č ,.89l2o72 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

2. Zhotovitel informuje objednatele, ž e pokud na základě té to smlouvy dochází  ke zpracování  osobní ch ú dajů
(zejmé na kontaktní ch ú dajů  objednatele), docházi tak pouze v rozsahu nezbytné m pro plnění smlouvy. Zásady

zpracování  osobní ch ú dajů  ve skupině AVE CZ jsou dostupné  na adrese http: / /www. ave.czf csf ochrana-udaju.

3' Veš keré  změny té to smlouvy je mož né  č init jen po vzájemné  dohodě smluvní ch stran a v pí semné  formě,

chronologicky č í slovanými dodatky, které  budou tvořit nedí lnou souč ást té to smlouvy. Dodatky musí  b'it
podepsány oběma smluvní mi stranami. Toto ujednání  se nevztahuje na ustanovení týkají cí  se cení ku'

4. Pří padná nicotnost, neplatnost, neú č innost č i nevynutitelnost něktených ustanovení té to smlouvy nemá vliv na

existenci, platnost, ú č innost č i vynutitelnost ostatní ch ustanovení , pokud lze nicotná, neplatná, neú č inná č i

nevynutitelná ustanovení  od ostatní ch ustanovení oddělit, a to za předpokladu, ž e lze předpokládat, ž e by k

právní mu jednání  doš lo bez nicotné , neplatné , neú č inné  č i nevynutitelné  č ásti právní ho jednání , pokud by

strana nicotnost, neplatnost, neú č innost č i nevynutitelnost takové ho právní ho jednání  vč as rozpoznala;  v

takové m pří padě bude dané  ustanovení  nahrazeno pří sluš ným nejblí ž e použ itelným platným, ú č inným č i

vynutitelným ustanovení m podle práva Č eské  republiky. Strany v té to souvislosti sjednávají , ž e za

nenahraditelné  a neoddělitelné  ve smyslu právě uvedené ho považ ují  jaké koliv ustanovení  té to smlouvy o

urč ení  způ sobu uýpoč tu odměny zhotovitele dle té to smlouvy.

5. Strany sjednávají , ž e v rámci smluvní ho vztahu založ ené ho touto smlouvou mají  ustanovení  zákona, jež  nemají

donucují cí  ú č inky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení  $ 558 odst. 2, věty druhé  zákona č . 89l2ol2 sb.,

obč anské ho zákoní ku, v platné m znění , se nepouž ije.
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6' Tato smlouva je vyhotovena ve dvou shodných stejnopisech, znichž  kaž dá ze smluvní ch stran obdrž í  po
jednom,

7. Pro vylouč ení  pochybností  se uvádí , ž e ž ádný závazek zté to smlouvy není  fixní m závazkem podle $ 1980
obč anské ho zákoní ku.

8. Smluvní  strany berou na vědomí , Že tato smlouva podlé há povinnosti uveřejnění  v registru smluv ve smyslu
zákona č )' 340120| 5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňóvání  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění  pozdějš í ch předpisů . Uveřejnění  š mlouvy v registru smluv
zajistí  objednatel.

9. Smluvní  strany souhlasí  s tí m, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené  Hasič ským záchranným
sborem Kraje Vysoč ina. Smluvní strany v'ýslovně souhlasí , ž e jejich osobní  ú daje uvedené  v té to smlouvě budou
zpracovány pro ú č ely vedení evidence smluv. Dále prohlaš ují , ž e skuteč nosti, uvedené  ve smlouvě, nepovaž ují
za obchodní  tajemství  ve smyslu 5 504 zákona č .89/2oL2 Sb., obč anské ho zákoní ku, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , a udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení jakýchkoli dalš í ch podmí nek.

] .o.Smluvní  strany uzaví rají  tuto smlouvu v souladu se zákonem č . I7o/2o7g Sb., o zpracování  osobní ch ú dajů  a
podle Naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU)2ot6l679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracování m osobní ch ú dajů  a o volné m pohybu těchto ú dajů  a o zruš ení  směrnice g5l46lEs
(obecné  naří zení  o ochraně osobní ch ú dajů ).

V Třebí č i dne l? 'Y.L5l? V Jihlavě d^ ".. &..t../ 2'(Í
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P í loha č - 1 Smlouvy o sběru, p epravě a odstranění  odpadu (vč . pronájmu nádob) - specifikač ní  a v poč tov list (cení k)

cENí K

1.8.2019

ANo (poč et):

Hasič sk' záchrannr sbor Kraje Vysoč ina, Ždárské ho L, 674 oL Kož ichovice, lČ P: 708851-8419

Úč trunosr SMLoUVY oD

NEsvozovÉ  ZNÁMKY

Směsn' komunální  odpad, Separovanr odpad

mesrcne

stUŽBA

FAKrURAč Ní ogoosí

svozovÉ  Mí sTo

KoNTAKTNí osoBA

Fakturač ní  jednotka

I  odvoz/1 nádoba

I  odvoz/ t nádoba

7 odvoz/7 nádoba

t odvoz/ t nádoba

Cetnost svozu

52

mesrcne

meslcne

tel. vt zva

ve vlastnictví

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

Poč et
nádob

7

1

t

I

Tvp

nádoby

1100 I

1100 I

1100 I

720 I

Název odpadu
(dle katalogu odpad )

Směsn' komunální  odpad

Papí rové  a lepenkové  obaly

Plastové  obaly

Sklo

Ktt

o

o

o

o

K d odpadu

20 03 01

15 01 01

15 01 02

20 0702
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P í loha č ' 2 Smlouvy o sběru, p epravě a odstranění  odpadu (vč . pronájmu nádob) - specifikač ní  a v poč toW list (cení k)

cENí K

r_.8.2019

mg-{ eetet)=

Hasič sk' záchrann' sbor Kraje Vysoč ina, Ždárské ho t,674 ot Kož ichovice, lČ P: 7088518419

Úč lnnosrsMLoUvY oD

NEsvozovÉ  ZNÁMKY

ostatní  odpad, zpětn' odběr

po uskuteč něné m svozu

sLUŽBA

FAKrURAč Ní  oaooaí

svozovÉ  Mí sTo

KoNTAKTNí osoBA

Fakturač ní

iednotka

1 tuna

Cetnost
svozu

tel. vt zva

Ve
vlastnictví

zhotovitel

Typ nádoby

VKK
(velkokapacitní

kontejner)

Název odpadu
(dle katalogu odpadri)

Vy azená za í zení  neuvedené  pod č í sly
160209 až L6o2t3

Vy azené  elektrické  a elektronické  za í zení

dle specifikace systé m zpětné ho odběru

ASEKOL, ELE KTROWIN, ECOBAT a E KOLAM P

Textilní  materiály

Objemnr odpad

Biologicky rozlož iteln' odpad

Ktt.

o

zpětn' odběr

o

o

o

Kd
odpadu

t602 14

20 01 11

2003 07

20 020r
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