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sMLouvA NA PŘEJÍMKU oDPADü
gA účELEM JEJICH WužıTí čı oDsTRANĚNí

číslo: 102/6996/D/2019

I.
Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: RUMPOLD UHB, s.r.0., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
Zapsaný V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu V Bmě, spis. Značka: oddíl C, vložka
1 5009;
držitelem nenifikátu ČSN EN ISO 14001z2016, ČSN EN ISO 9001 z2016

Zastoupený: Ing. Miroslav Žmolík - jednatel

V technických Věcech pověřen jednat: Monika Zálešáková / +420 602 580 313

Petra Horenská /+420 602 645 368
Bankovní Spojení: číslo účtu dle daňového dokladu

IČO z 60704756
DIc z cZ60704756
Adresa vzájem. pís. styku a Spojení: RUMPOLD UHB, S.r.O.

Předbranská 415
688 01 Uherský Brod
Tel .: 572 63 21 56
Fax : 572 63 07 57
Webové Stránky: www.rumpold.cz

1.2 Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,p.o. ,
Peroutkovo nábřeží č.p. 434, 760 01 Zlín

Zastoupený: JUDr. Josef Valenta - ředitel

V technických věcech pověřen jednat: Oldřich Vajsner/ S77 056 936,702 208 753
Oldrich.vajsner@zzszk.cz

Bankovní Spojení:

IČO: 621 82 137
DIČ: cZ 62182137

Adresa fakturační a vzájemného pís. Styku: Peroutkovo nábřeží 434,760 01 Zlín

Adresa provozovny - vznik a Odběr Odpadů : Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod

Tel. : 577 432 421
Suchá LOZ 396, 687 53 Suchá LOZ
Tel . :

Souhlasím se Zasíláním elektronických daňových dokladů ve formátu pdf bez elektronického podpisu.
e-mail pro zasílání elektronických faktur:
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II.
Předmět smlouvy

2.1 Smluvní Strany se shodly na tom, že pro účely této smlouvy se budou řídit při výkladu pojmů a obecných
vpovinností Zákonem c. 185/2001 Sb., o odpadech vplatném znění a předpisů souvisejících, Zejména pak

vVyhláškou Ministerstva životního prostředí c. 381/2001 Sb., kterou Se Stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných Odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování Souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání S odpady, v platném znění.

2.2 Objednatel je původcem odpadu dle § 4 písm. w) Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, v platném Znění, jehož
povinnosti jsou stanoveny v § 16 téhož Zákona, a touto smlouvou pověřuje zhotovitele nakládat s Odpadem,
produkovaným objednatelem v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Objednatel odpovídá za to, že odpad předaný
k odstranění Svým charakterem (vlastnostmi) odpovídá odpadu uvedenému v předmětu této Smlouvy a zatřídění
dle katalogu odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění.

2.3 Zhotovitel, je oprávněná osoba ve znění § 4 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech,

2.4 Předmětem plnění Smlouvy je Závazek Zhotovitele, že Zajístí pro objednatele sběr, Svoz, přepravu a odstranění
nebezpečných odpadů (dále jen "odpad'ˇ), resp. jeho využití v rozsahu a za podmínek stanovených touto
Smlouvou. Objednatel je povinen dodržovat vlastnosti předávaného odpadu, případně informovat Zhotovitele o
Změně původně uvedených vlastností odpadů a dodržovat a plnit obecně Závazné předpisy, především povinnosti
původce odpadu při nakládání s odpady dle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném Znění.

2.5 Objednatel je povinen uvést do Ohlašovacího listu všechny druhy nebezpečných odpadů předávaných k využití či
odstranění a tento ohlašovaci list potvrdit. Objednatel ručí za to, že předávaný odpad bude uložen v předepsaných
nádobách na medicinální odpad. Tyto nádoby dodá na základě nabídky a dle požadavku objednatele Zhotovitel.
Pokud bude odpad umístěn v nevyhovujícím obalu nebude odebrán.

2.6 Smlouva Se uzavírá pro druhy odpadů Zařazené dle katalogu odpadů, které jsou uvedeny v tabulce (viz. čl. IV). Na
žádost objednatele je možno Smlouvu rozšířit o další druhy odpadů a to písemným dodatkem.

2.7 Zhotovitel se zavazuje převzít Sjednané odpady a Objednatel Se Zavazuje Za převzetí a odstranění Zaplatit
sjednanou cenu.

2.8 Zhotovitel je oprávněn pověřit odstranění odpadu třetí osobu.

III.
Místo a způsob plnění

3.1 Místem plnění, tj. místem předání odpadu je Sklad či provozovna objednatele, který bude přístupný řádnou
příjezdovou komunikací. Dopravu odpadu Zajišťuje zhotovitel. Objednatel je povinen umožnit bezpečné naložení
odpadu.

3.2 Objednatel Zajistí před předáním odpadu jeho Zvážení a zaznamená předávané množství do Ohlašovacího listu.
Zhotovitel má právo kontrolnılıo převážení dodávky V případě, že tak objednatel neučiní nebo tuto možnost nemá
bude fakturováno na Základě vážních lístků nebo rozvážení Zhotovitele.
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IV.
Ceny a platební podmínky

4.1 Ceny Za převzetí, odstranění či další využití jsou stanoveny dohodou jako ceny Smluvní. K ceně bude připočtena
DPH dle platných předpisů.

Název odpadu Kat.č. Kategorie Cena Kčı'kä
Ostré Předměty 18 01 01 o/N 60,00
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 18 01 03 N 60,00
Jiná nepoužitelná léčiva 13 01 09 N 25,00

Cena Za odstranění zahrnuje dodání OLPNO (kategorie N - výbava ADR) a ohlášení do SEPNO .
Doprava paušálně 100,00 Kč/ Svoz.

Cena medicinálních nádobek, pytlů viz. dodací list, dle aktuálního ceníku.

4.2 Veškeré platby budou probíhat bezhotovostním Stykem ve prospěch účtu oprávněné strany. Fakturace bude
probíhat vždy po skončení pololetí, pokud není dohodnuto jinak.

4.3 Podkladem pro platbu budou faktury zhotovitele odeslané na adresu Objednatele. Splatnost faktury je 14 dnů ode
dne doručení objednateli.

4.4 Bude-li objednatel v prodlení S úhradou oprávněné platby uhradí povinná strana oprávněné Straně Smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z dlužné částky Za každý den prodlení.

4.5 V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou Vůěi zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn Zadržet poskytování
veškerého plnění vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy budou objednatelem jeho Závazky
vůči Zhotoviteli v plném rozsahu vyrovnány. Tím není dotčeno právo zhotovitele na Sjednanou smluvní pokutu.
Pozastavení služby bude avizováno pět dní předem.

4. 6. Smluvní strany Se dohodly, že zhotovitel má právo jednostranně v závislosti na inflaci, na Změnách právních
předpisů souvisejících s odstraňováním a nakládáním S odpady, na vývoji cen na trhu, zvýšit cenu dle odst. 1 tohoto
článku takto:

4.6.1. Změna ceny je možná max.o 10 % a max. jednou Za rok.
4.6.2. Změna ceny bude objednateli oznámena písemně, nejméně 30 dnů před platrıostí změny a

bude odůvodněna.
4.6.3. V případě, že objednatel se Změnou ceny nesouhlasí, je ve lhůtě l měsíce od data

doručení oznámení o výpovědi oprávněn z tohoto důvodu vypovědět smlouvu S výpovědní
dobou 3 kalendářní měsíce od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po
dobu běhu výpovědní lhůty je vůči objednateli jednostranné Zvýšení ceny dle tohoto odst.
neúčinné.

4.6.4. Objednatel tímto prohlašuje, že tento způsob oznámení změny ceny považuje Za dostatečný a takto
Stanovenou cenu bude považovat za Závaznou, sjednanou dohodou stran. Změna ceny může být Současně
potvrzena dodatkem Smlouvy.

V.
Spolupůsobení stran

5.1 Objednatel a zhotovitel si navzájem poskytnou všechny důležité informace, týkající Se jak charakteru jednotlivých
odpadů, tak technických možností umožňující řádné plnění této Smlouvy.
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VI.
Záruky, náhrady škody

6.1 Objednatel ručí Za to, že předávaný odpad je Zařazen dle katalogu odpadů, vyhlášky č. 381/2001 Sb. k Zákonu č.
185/2001 Sb. o odpadech. V případě nesouladu objednatelem deklarovaného katalogového čísla S předávaným
odpadem je objednatel povinen Si tento odpad převzít Zpět a uhradit veškeré vzniklé náklady a škody na
Zařízeních sloužících k využívání či odstraňování odpadu, pokud se Smluvní Strany nedohodnou jinak.

6.2 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Zákony a právní předpisy související S podnikáním v Oblasti nakládání
s nebezpečnými odpady na Základě vydané koncesní listiny č.j. ZU-01-21424 -HL.

6.3 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci odpadového hospodářství dodržování hierarchie Způsobů nakládání S odpady
(§ 9a novela 154/2010 Sb., Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech).

VII.
Ochrana osobních údajů

7.1 Společnost RUMPOLD UHB,s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma, že jí budou na Základě této
Smlouvy/objednávky 102/6996/D/2019 poskytnuty osobní údaje, a zavazuje se, že bude tyto osobní údaje
Zpracovávat v souladu S právními předpisy, především S Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 Ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v Souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o Zrušení Směrnice 95/46/ES, a Se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně Osobních
údajů a O změně některých Zákonů.

VIII.
Ostatní náležitosti smlouvy

8.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a vstupuje vplatnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami S
účinností od 1.7. 2019 a nahrazuje Smlouvy předchozí, které se tímto ruší.

8.2 Smlouva může být vypovězena písemnou výpovědí, bez udání důvodu, jednou Ze smluvních Stran. Výpovědní
lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní Straně.

8.3 Smlouva může být Změněna či doplněna jen vzájemně potvrzenými písemnými dodatky.

8.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu, každá Ze Smluvních stran Obdrží po jednom
vyhotovení.

8.5 Smlouva Zaniká vpřípadě ukončení provozu zařízení na podnět některého zorgánů státní správy, pokud Se
Smluvní strany nedohodnou jinak.

8.6 Právní vztahy neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku
v platném Znění.

v ,dnez /~ VUľfIfirském Brodě dne: 10 07 2019
Objednatel: i, fl: "ˇ" / Zhotovitel: z..
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