
(dále také "smlouva")

č. KRPE-92705/ČJ-2016-1700VZ

uzavřená dle § dle § 1746 odst. 2) zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

název:

sídlo:

IČ:

DIČ:

právní forma:

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel., e-mail:

kontaktní osoba:

(dále jen .objednatel")

Poskytovatel:

název:

sídlo:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

I. SMLUVNí STRANY

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516,53048 Pardubice

72050250

CZ72050250

organizační složka státu

Milan Řehoř, DiS., vedoucí odboru specializovaných činností

ČNB

,

Aleš Slabý, tel. ,

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

Bc. Radek Sokol, oblastní manažer, na základě plné moci

421 94920

CZ42194920

ČSOB

8787063/0300

kontaktní osoba: Bc. Martin Hušek, manažer pro VIP klienty

telefon, e-mail:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

(dále jen "poskytovatel")

uzavírají tuto smlouvu, kterou se poskytovatel zavazuje k provedení služeb
specifikovaných v čI. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje k proplacení ceny za jejich
provedení v souladu s čI. VI. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených.
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Článek II.
Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je závazek poskytovatele zajistit svoz a likvidaci
odpadů z objektů Krajského ředitelství Pardubického kraje uvedených v Příloze č. 1
.Svozová místa" této smlouvy, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, vyhlášky
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, při dodržení podmínek Zadávací dokumentace č.j.
KRPE-92705-4/ČJ-2016-1700VZ a této smlouvy (dále jen "svoz") a závazek objednatele
zaplatit poskytovateli za plnění výše uvedeného závazku podle platebních podmínek
uvedených v článku VI.

Článek III.
Místo a doba plnění

1) Místo plnění, počet a velikost odpadových nádob umístěných u jednotlivých objektů,
četnost jednotlivých vývozů jsou uvedeny v Příloze č. 1 "Svozová místa" této smlouvy:

2) Tato smlouva o poskytování svozu se uzavírá na dobu určitou od 1. ledna 2017 do
31. prosince 2017.

Článek IV.
Práva a povinnosti poskytovatele

1) Poskytovatel zabezpečí odvoz odpadu, pronájem požadovaných odpadových nádob
(přistaveny v místě svozu nejpozději do 2. ledna 2017), včetně zajištění opravy nebo
výměny nefunkčních nádob, odstranění znečištění komunikace, k němuž došlo při
vyprazdňování nádob a přistavení odpadních nádob po vyprázdnění na určené místo.

2) Poskytovatel zabezpečí provádění služeb podle dohodnutého harmonogramu, příp.
operativně na základě telefonické výzvy správce objektu objednatele.

3) Poskytovatel zajistí případnou opravu nebo výměnu nefunkčních nádob a to nejpozději
do 3 dnů ode dne nahlášení závady.

4) Poskytovatel je oprávněn poskytnutím služby pověřit i třetí osobu, a to pouze na základě
písemného souhlasu objednatele.

5) Poskytovatel rovněž povede průběžnou evidenci odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Evidence bude členěna dle jednotlivých stanovišť
odpadových nádob. Tuto evidenci předloží objednateli nejpozději do 30. ledna
následujícího roku.

6) Do 10. ledna 2017 zašle poskytovatel objednateli písemně detailní rozpis svozových dnů
na jednotlivá svozová místa, včetně členění dle jednotlivých druhů likvidovaných
odpadů.

Článek V.
Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje k řádnému ukládání odpadu do pronajatých nádob a
včasnému přistavení nádob ke svozu.
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Článek VI.
Cena za poskytnuté služby

1. Cena svozu je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou poskytovatel předložil ve
své nabídce na veřejnou zakázku.

celková cena svozu bez DPH 407 239,00 Kč

DPH 21% 85520,19 Kč

celková cena svozu včetně DPH 492759,19 Kč

2. Cena svozu zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s provedením plnění
předmětu této smlouvy.

3. Poskytovatel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv
vliv na cenu svozu mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této
smlouvy.

4. Cena svozu je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě.

5. V případě změny daňových předpisů či jiných zákonných norem, které mají vliv na
celkovou cenu díla, budou práce prováděné od data účinnosti změny předpisů a norem
vyčísleny v souladu s nimi. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny
daňových předpisů budou reagovat dodatkem smlouvy v souladu s článkem. IX. odst. 1
této smlouvy.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platba za plnění předmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
poskytovatele na základě faktur, které poskytovatel vystaví jednou měsíčně.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, číslo smlouvy a
název zakázky, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.

4. Fakturace za svozová místa:

Příloha č. 1 .Svozová místa" položky P.Č. 1. až 13. fakturovat na zasílací adresu:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice,

Příloha č. 1 "Svozová místa" položky P.Č. 14. až 18. fakturovat na zasílací adresu:
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Všehrdovo nám. 46, 53700 Chrudim.

5. Splatnost faktury je 21 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-Ii fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře
uveden jako den splatnosti.

6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.



7. Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení poskytovateli fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje
nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků a to s
uvedením důvodu vrácení. V případě vrácení faktury je poskytovatel povinen fakturu
opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě
splatnosti, je-Ii v této lhůtě odeslána. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta
splatnosti.

Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě prodlení platby za provedené služby ze strany objednatele, je poskytovatel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
den prodlení.

2. Smluvní strana, která poruší kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo obecně závazných
právních předpisů, příp. závazků z nich plynoucích, a tímto jednáním způsobí druhé
smluvní straně škodu, je povinna tuto škodu uhradit v plném rozsahu.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájení exekučního nebo
insolvenčního řízení proti poskytovateli.

4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel uvedl v nabídce
v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Článek IX.
Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy.
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

4. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním jeho identifikačních údajů,
smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně všech jejích budoucích změn a dodatků,
výši skutečně uhrazené ceny za předmět plnění.

5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či
jeho zaměstnancích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné
třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace,
které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno
zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

6. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 5. všechny
osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
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7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.

8. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

9. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran,
oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v
registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v
registru smluv doručeno elektronicky.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a
jeden objednatel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo a
že ji uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

6. Poskytovatel je povinen dle platných zákonů uchovávat dokumenty souvisejlcí s
poskytováním služeb dle této smlouvy nejméně po dobu deseti let od konce účetního
období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k
posledním zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly
oprávněnými kontrolními orgány.

7. Tato smlouva je tvořena 5 stranami textu a níže uvedenou přílohou, která je její nedílnou
součástí.

Příloha Č. 1 - Svozová místa

V Pardubicí V PardubidíC

Za pos

46: ~~·cf2076e .

Za objednaIet1Ih-~

Milan ss.
vedoucí odboru specializovaných

činností
r\l~a"h.5SPedersen a.s.

provozovnc Pardublce
Dělnická 380

53301 Pardubice - Černá za Bory
DiČ: CZ42194920

·12·
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Příloha Č. 1 . Svazová místa

Rozpis položek k veřejné zakázce - Svoz a likvidace odpadů z objektů KŘP Pak - Pardubicko, Chrudimsko - r. 2017
Druh odpadu

P.č. Svozové místo 200301-SKO lS0102-plast lS0101-papír lS0107-skleněné obaly Exkrem.psů (200301) Cena za svoz v r. Cena za svoz v r.

nádoba! četn./ nádoba! četn./ nádoba! četn.! nádoba! četn.! nádoba! četn.!
2017 bez DPH 2017 vč.DPH

objem dní
pronáj.

objem dní
pronáj.

objem dní
pronáj.

objem rok
proná].

objem dní
proná].

Pce, Na Spravedlnosti 2516 6 x 1100 1x7 ano 2 x 1100 1x7 ano 1 x 1100 1x7 ano 1 x 1100 2 x rok' ano ~ ./ »> 142678,00 172 640,381.
»> ~ -> ~ ./ ./Pce, dtto, kantýna 1 x 240 1x7 ano 1 x 240 1x7 ano 1 x 1100 1 x 30 ano 13 001,00 15731,21

1 x 240 1x7 ano ~ / ./ »> ./ ~ »>.>»: »>i./ ~ 3762,00 4552,02
2. Pce, Na Spravedlnosti 2635 »> ./ ./ .>i/ »> »> .> ./1 x 240 1 x 14 ano 1 x 120 1 x 14 ne 3901,00 4720,21
3. Pce, Zelená 248 1 x 240 1 x 30 ano 1 x 240 1 x 30 ano »> ./ ~ .>»> ~ .> ./ »: 2913,00 3524,73
4. Pce, Pražská 3 (zbraně) 1 x 240 1 x 14 ano ~ V ./ ~ ./ /' i-> .>l./ »>./ ./ 2420,00 2928,20

5. Pce, Rožkova 2757 1 x 1100 1x7 ano 1 x 1100 1 x 14 ano 1 x 1100 1 x 30 ano »-:.>./ »>./ ~ 31670,00 38320,70

6. Pce, J.Zajíce 946 1 x 1100 1x7 ano 1 x 240 1 x 30 ano ~ »: ../' »> »>~ ~ ./ ~ 18019,00 21802,99

7. Pce, Bělehradská 285 1 x 240 1x7 2nD 1 x 240 1 x 30 ano ~ ./ ./ .»> .> -> .»; ./ ./ 5193,00 6283,53

8. Pce, Husova 860 1 x 120 lx7 ne 1 x 120 1x7 ne »> ./ »< ~ ~ »: .>./ »: 4417,00 5344,57

9. Holice, Hradecká 1036 1 x 240 lx7 200 1 x 240 1 x 30 ano »>/ -> ~ ~ ~ »> ./ ~ 5193,00 6283,53

10. 1 x 1100 1 x 14 6 x rok
..

~ ./ ->Trpišov č.p.5 -účelové zařízení 3 x 1100 lx7 2no 1 x 1100 1 x 14 ano ano 1 x 1100 ano 70798,00 85665,58
11. Sezemice, č.p.48 1). Z!.D 11 «r ano »> ./ ./ »> ./ ./ »> .>»< ~ ./ »< 3762,00 4552,02

12. Pce,sklady Chrudirnka.K iid.h.fCl 1). 1100 1 x 14 ano 1 x 1100 1 x 30 ano ~ ./ ~ ~ »> ./ .>./ ./ 17626,00 21327,46
13. Přelouč, Pražské 20 1 x 240 1x7 ano 1 x 240 1 x 30 ano ~ .>l./ »> ~ »>»>./ ~ 5193,00 6283,53

I
2 x 1100 1x7 ano 1 x 1100 1 x 14 ano 1 x 1100 1 x 30 ano ~ »> ~ 1 x 120 1 x 14 ne 49739,00 60184,19

14. C r,,,1.. c -I '~ š~'-C-::-C;<'M~: -..:: r ..!..é

»>/ ./ »-: / ~ »> »> »: »> ./ ->1 x 240 1 x 14 ano 2420,00 2928,20

--' - \.'~-:2':" :Z:~:C".~<:276 1 x 240 1x7 ano 1 x 240 1 x 30 ano »>./ »: »> .> ~ »> ./ ~ 5193,00 6283,53

- . -~"-c4;-':2 :.:::.320 1 x 240 1x7 ano 1 x 240 1 x 30 ano »> ./ ./
~ .>-> ~ ./ ./ 5193,00 6283,53

..
11- ir-::s.c: _21ákJj 1351 2 x 240 1x7 ano 1 x 240 1 x 30 ano »>/ ~ ~ ~ ~ »> ./ »: 8955,00 10835,55

-- S._~,,"~52Jové 387 1 x 240 1x7 ano 1 x 240 1 x 30 ano »>/ »: ~ »> ~ ~ ./ ~ 5193,00 6283,53

CELKEM Kč 407239,00 492759,19

POZN.: 150107 - skleněné obaly - svoz k 30.6., a k 31.12 .

•• 150107· skleněné obaly - svoz k 28.2., k 30.4., k 30.6., k 31.8., k 31.10., k 31.12.

P.č. 1. až 13.' samostatná fakturace, zasílací adresa totožná se sídlem KŘP

P.č. 14. AŽ 18. - samostatná fakturace, zasílací adresa: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Všehrdovo nám. 46,53700 (hrodrg =~------~-------~~~*.*



PLNÁ MOC

Společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, pse 600 00, ,
(dále také jako ,Společnost"), jednající členy představenstva Společnosti uděluje nÓ!llodyJrol plnou moc
oblastnímu manažerovi Bc. Radku Sokolovi. •

Bc. Radek Sokol, r.č, , bytem
, je oprávněn jednat za Společnost a podepisovat jménem Společnosti

v následujících věcech:

I. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích

II. Jednáni a podepisování v následujících obchodních a provoznlch záležitostech:

a) jednat a podepisovat:
• při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
• při jednánlch s bankami a ostatními obchodnlmi partnery

b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:
• korespondence Společnosti
• dodavatelské smlouvy
• nájemnl smlouvy
• kupní smlouvy
• ostatní obchodní smlouvy
• nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývající
• vnitřní předpisy Společnosti

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn ke všem úkonům při výše uvedených jednáních
s následujlcími omezeními:

a) při podepisování dokumentů a uzavíránl smluv dle čI. II. nikoliv na dobu neurčitou. může zmocněnec
Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plněni v částce 2.000.000,- Kč,

b) pf! podepisování dokumentů a uzavfrání smluv dle čl. II. na dobu neurčitou může zmocněnec
Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 1.000.000,- Kč ročně.
Má se za to, že do celkového limitu závazku výše uvedených se započltávají i smluvnl pokuty.

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v rozsahu této plné moci s tím, že při uzavřen!
obchodnlch smluv může za sebe ustanovit zástupce, pouze a výlučně v následujlclm rozsahu:

a) při uzavíránI obchodnfch smluv. nikoliv na dobu neurčitou, v rozsahu závazku maximálně do výše
hodnoty plněni v částce 250.000,- Kč,

b) při uzavíránl obchodních smluv na dobu neurčitou v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty
plněnI v částce 150.000,- Kč ročně.

c) pf! účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízen! v rozsahu závazku maximálně do výše
hodnoty plněni v částce 250.000,· Kč u smluv na dobu určitou, a v případě smluv na dobu neurčitou
závazek maximálně do výše hodnoty plnění v částce 150.000.- Kč ročně.

Na základě této udělené plné moci zmocněnec nenf oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabýván], zclzovánl
nebo zatěžování nemovitostr Společnosti.

Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jej/m podpisem byl v plném rozsahu
seznámen s organizačnlmi směrnicemi platnými pro Společnost a společnosti ze skupiny Marius Pedersen
Group ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.

V Hradci Králové dne .. , ~..QJ.~~}Q11

Christian M~lIer. předseda představenstva

MOr. Alena Matoušková, člen představenstva

mocněn! přijfmám: Bc. Radek Sokol
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