
1.1. 

1.2. 

Objednatel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Smlouva na svoz podzemních kontejnerů 

č. 57 4/0ŽP/2019 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

článek 1.: SMLUVNÍ STRANY 

Statutární město Teplice 

nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 
Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí 
KB Teplice 
226-501/0100
00266621 
CZ00266621 

Zaměstnanci pověření k úkonům ve věcech této smlouvy: 
Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí 

technických a administrativních: Eva Pavlíková, odborný referent 
Dále jen " objednatel " 

Zhotovitel: 

Sídlo: 
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

Marius Pedersen a.s. 
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

 
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové 
8787063/0300 
42194920 
CZ42194920 

Zaměstnanci pověření k úkonům ve věcech této smlouvy: 
technických: vedoucí střediska odpady 
administrativních: 
zápis v rejstříku : 
Dále jen " zhotovitel " 

 obchodní zástupce 

se dle Směrnice Rady města Teplice č. 5/2018, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice při zadávání veřejných 
zakázek, schválené usnesením Rady města č. 0810/18 z jednání konaného dne 21. 9.2018 a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník ve znění změn a doplňků dohodly uzavřít tuto smlouvu, za podmínek uvedených v následujících článcích. 

článek 2.: PŘEDMĚT SMLOUVY 

Ze strany zhotovitele je předmětem jeho plnění dodávka služby - zajištění pravidelného vývozu a odstranění nebo využití odpadu 
z podzemních kontejnerů, umístěných vedle Zahradního domu v ul. U zámku v Teplicích. Celkem jsou zde umístěny 4 podzemní 
kontejnery, každý o objemu 3,6 m3, určené na jednotlivé druhy odpadů: papír, plasty, sklo a směsný komunální odpad. 
Předmětem plnění je zejména: 

• vývoz 4 podzemních kontejnerů, každý o objemu 3,6 m3 1x týdně, a to vždy v úterý, kdy je dopravním značením
zabezpečen přístup

• v odůvodněných případech může být na základě písemného pokynu objednatele doručeného mailem zhotoviteli
nárazově požadován častější svoz např. z důvodu konání kulturních akcí, kdy je předpoklad vyšší naplněnosti
podzemních kontejnerů

• zajištění odstranění odpadu kat.č. 200301 „Směsný komunální odpad"
• zajištění dotřídění a využití odpadů kat.č. 150101 „Papírové a lepenkové obaly", kat.č. 150102 „Plastové obaly"

a kat.č. 150107 „Skleněné obaly"
• úklid okolo stanoviště podzemních kontejnerů 2x týdně - vždy v úterý a v pátek (zametení a úklid drobného

komunálního odpadu, případně odvoz odloženého velkoobjemového či elektro odpadu) minimálně však 1,5 m
od hrany stanoviště po celém jeho obvodu.

Při vykonávání činností spojených s plněním této zakázky bude zhotovitel jednat v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a s ním souvisejícími předpisy. 

článek 3.: MÍSTO PLNĚNÍ 

ul. U Zámku - stanoviště podzemních kontejnerů u Zahradního domu, Teplice. 



článek 4.: TERMÍN PLNĚNÍ 

Od 1.10.2019 do 31.12.2020. 

článek 5.: ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

5. 1. Zhotovitel je povinen zejména:

provádět veškerou činnost, která je předmětem této smlouvy s odbornou péčí a v souladu s pokyny objednatele,
odvézt všechny odpady na vlastní nebezpečí a zajistit jejich kvalifikované odstranění či využití v souladu s platnou legislativou, 
výše uvedené služby provádět řádně a včas podle dodacích podmínek této smlouvy a případných pokynů objednatele, 
odstranit znečištění způsobené manipulací s nádobami zhotovitelem, 
předávat objednateli 1x měsíčně podklady pro vedení evidence odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., 
zajistit i veškeré další potřebné činnosti související bezprostředně s jeho plněním dle této smlouvy, 
upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo na potřebu změny harmonogramu. 

5.2. Zhotovitel je oprávněn: 

v případě zjištění nesouladu odpadu s odpadem uvedeným v této smlouvě okamžitě tuto skutečnost oznámit objednateli a 
dohodnout další postup. 
požadovat od objednatele potřebnou součinnost zejména v zajištění přístupu k podzemním kontejnerům na shromažďování 
odpadů objednatele. 
v případě nezajištění přístupu je zhotovitel povinen tuto vadu okamžitě reklamovat u objednatele a pokud tento neprodleně 
nezjedná nápravu, je zhotovitel oprávněn odpad neodvézt 
náklady za marnou jízdu hradí objednatel. Marnou jízdou se rozumí událost, kdy není možné realizovat pravidelný vývoz 
velkokapacitního kontejneru z důvodu dle předešlé odrážky. Zhotovitel je povinen o každém jednotlivém případu kdy bude 
uplatňovat marnou jízdu informovat písemně odpovědného zaměstnance objednatele spolu s uvedením důvodů a 
příslušnými doklady. V případě, že nejsou dány důvody pro uplatnění tohoto ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn tuto 
skutečnost reklamovat a rozporovat oprávněnost vyúčtování marné jízdy. Marná jízda je účtována v souladu s ceníkem, který 
je součástí této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn uplatnit vždy maximálně jednu marnou jízdu na jeden případ. 
požadovat od objednatele řádné a včasné zaplacení dohodnuté ceny. 

5.3. Objednatel je povinen: 

platit cenu za řádně poskytnuté služby 
dokladovat zhotoviteli kvalitu odpadu. Doklad o kvalitě odpadu vypracuje objednatel při prvním odvozu odpadu. Platnost 
dokladování kvality odpadu je na dobu neurčitou, pokud se nezmění technologie vzniku odpadu nebo legislativa odpadového 
hospodářství. 
poskytnout zhotoviteli součinnost dle předchozího odstavce. 

5.4. Objednatel je oprávněn: 

požadovat od zhotovitele řádné a včasné plnění jeho povinností dle čl. 5. 1. 
provádět kontrolu výkonu činnosti zhotovitele. 

článek 6.: CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena je stanovena jednotkovými cenami za vývoz a zajištění odstranění či využití jednotlivých druhů odpadu a zahrnuje všechny 
uvedené činnosti, popsané v čl. 2 této smlouvy: 

vývoz 1 ks podzemního kontejneru (kat.č. 200301 
- směsn 'komunální od ad

vývoz 1 ks podzemního kontejneru (kat.č. 150101 
- a ir,150102- last a150107-sklo

celkem za odstranění od adu kat.č. 200301 

využití od adů kat.č. 150101, 150102, 150107 

cena ks bez DPH 

1.664,- Kč/ vývoz 

1.038,- Kč/ vývoz 

cena ks bez DPH 

448,- Kč t

948,-Kč 

0,- Kč 

cena kss DPH 

1.913,60 Kč/ vývoz 

1.193, 70 Kč /vývoz 

cena ks s DPH 

515,20 Kč t 

500,- Kč t 

1.015,20 Kč t

0,- Kč t

Fakturováno bude 1x měsíčně dle skutečně provedených vývozů, druhu a skutečného množství odstraněného odpadu, v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s prováděcími předpisy. 
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K faktuře bude vždy přílohou doklad o zajištění odstranění odpadu, včetně uvedení váhy odpadu. Splatnost faktury je 14 dnů ode 
dne doručení. 
Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude 
DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně. 

článek 7.: SANKCE 

Bude-li zhotovitel v prodlení s některou z činností uvedených v čL 2 nebo neposkytne-li některou z těchto činností řádně, je 
objednatel oprávněn písemně (i e-mailem) vyzvat zhotovitele k odstranění zjištěných vad či nedostatků v provedení. Pokud 
zhotovitel nesjedná nápravu nejpozději do 24 hodin od obdržení této písemné výzvy, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 100,- Kč za každý den a jednotlivý případ prodlení. 

článek 8.: ZÁNIK

Tato smlouva zanikne: 
a) uplynutím doby, na kterou je uzavřena
b) dohodou smluvních stran
c) zánikem smluvní strany
d) odstoupením od smlouvy
e) splněním závazků zhotovitele

článek 9.: SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zhotovitel odpovídá za všechny škody vzniklé objednateli a třetím osobám, které vzniknou při plnění podle této smlouvy nebo v 
jeho důsledku. 

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušných 
právních předpisů. 

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemné dohody o změně této smlouvy. Ujednání provedená jinou 
formou nemají právní význam. 

Pro doručování písemností dle této smlouvy se použijí analogicky ustanovení občanského soudního řádu o doručování 
právnickým osobám. 

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné. Tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona o registru 
smluv. Zveřejnění je povinen zajistit objednateL 

Smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu; po JeJ1m podpisu obdrží objednatel tři (3) stejnopisy, 
zhotovitel tři (3) stejnopisy. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena dnem podpisu smluvních stran na základě 
jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran jejich podpisy. 

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. 

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, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga a stávky. 

V Teplicích dne 25. 9. 2019 

Za objednatele: 
Dagmar Teuschelová 

, odboru životního prostředí 
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