
Smlouva č. SmPO / N 42 / 2010 ' fiMf*' 0I^A^
uzavřená dle § 269, odst. 2., zákona č. 513/91 Sb. v platném znění mezí!?0136 ezp n In ormac'

fy. Služby města Pardubic a.s.
se sídlem: Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí,
IČ: 2^^^? DIČ: Cj^5262572

fax: e-mail:č.ú.-.mmmmĚmm ha
zapsaná v OR městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1527
ve vécech smluvních zastoupen (a ) : Ing. Lea Tomková, ředitelka společností

(dále jen objednatel)

a

SmP - Odpady a. s.
se sídlem Hůrka 1803, 530 02 Pardubice - Bílé předměstí,
IČ : 275472 30 DIČ CZ 27547230
tel.:^___________ fax:
č.ú. :
zapsaná v OR soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2804
ve věcech smluvních zastoupena : Ing. Jiřím Strouhalem - výkonným ředitelem společnosti,

na základě plné moci ze dne 2. 1. 2009,
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje od objednatele přebírat nebezpečné odpady dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

tedy provádět jejich svoz a likvidaci v termínech a četnosti stanovených touto smlouvou. Objednatel se 
zavazuje za tuto službu poskytnout řádně a včas sjednanou úhradu dle níže stanovených podmínek.

H. Odpady, svoz, místo plnění
Zhotovitel bude pro objednatele zajišťovat svoz nebezpečných odpadů dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

přičemž tento svoz bude prováděn z místa plněni dle potřeby na základě objednávky (fax, e-mail..,) 
objednatele a to v termínu potvrzeným na objednávce zhotovitelem

Zhotovitel se též zavazuje každý převzatý druh odpadu samostatně zvážit a vystavit na tento vážní
lístek.

Místo plnění je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy

III. Cena
Cena za každý svoz bude stanovena vždy před započetím svozu, dle platného ceníku zhotovitele. 

Ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a jsou platné pro rok 2010. K ceně bude účtována příslušná 
DPH. V případě, že v následujících letech meziroční růst inflace v odpadovém hospodářství bude vyšší než 
10%, bude ke smlouvě vyhotoven dodatek o nové ceně. Pokud bude tato inflace nižší než je shora 
uvedeno, oznámí zhotovitel objednateli cenu na příslušný rok. Pokud objednatel nebude požadovat 
vyhotovení dodatku, může dojít k navýšení ceny v příslušném roce na základě tohoto ujednání.

Faktura bude vystavena za každý svoz odpadu samostatně na základě vážního lístku. Objednatel 
se zavazuje uhradit, fakturu na účet zhotovitele do 14 dnů ode dne doručení. V případě prodlení s platbou se 
sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Úhrada se považuje za 
splněnou dnem připsání na účet zhotovitele.

IV. Evidenční Ušty přepravy odpadů a nádoby
Součástí plnění je i povinnost zhotovitele vyplnit Evidenční list pro přepravu nebezpečného odpadu 

dle zákona a příslušné listy předat objednateli.
V případě, že zhotovitel poskytne objednateli sběrné nádoby k ukládání nebezpečných odpadů, 

budou tyto nádoby, včt. ceny za jejich pronájem, uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy Objednatel v tomto 
případě bere na vědomí, že odpadová nádoba je majetkem zhotovitele. Pokud by nepokračoval smluvní 
vztah, je objednatel povinen neprodleně nádoby vrátit zhotoviteli. Objednatel je jakožto nájemce 
odpadových nádob povinen o předmět nájmu pečovat tak, aby na něm nevznikla škoda. V případě ztráty 
odpadové nádoby (nádob) uhradí škodu zhotoviteli V případě poškození nádoby (nádob) prokazatelně 
nezaviněné objednatelem je zhotovitel povinen tyto bezplatné vyměnit.



V. Ostatní společná ujednání
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje 1. 6. 2010. Výpovědní lhůta se sjednává na 

3 měsíce a počne běžet prvního dne v měsíci následujícím po doručení výpovědi jedné ze stran. Smluvní 
vztah lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.

Zhotovitel není vystaven náhradě škod pro neplnění závazku, jestliže prodlení v plnění, nebo jiné 
neplnění závazku je výsledkem události způsobené vyšší mocí. Za "vyšší moc" je považována událost 
mimo kontrolu zhotovitele, kterou nelze předvídat. Takové události mohou být zejména: války, záplavy, 
požáry, epidemie, dopravní embarga, stávky a pod.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Ceník likvidace a dopravy nebezpečných odpadů.

VI. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu se budou snažit 

řešit dohodou. Tuto smlouvu lze doplňovat, nebo měnit pouze dodatky učiněnými v písemné formě 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, její obsah je 
jim srozumitelný a je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne: 1.6.2010
SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s.

Ing. Lea Tomková 
ředitelka společnosti

auy <a.~ 
Hůrka 180c 
dubice @

CZ27547230

jvitele)
íg. Jin Strouhal 

výkonný ředitel společnosti
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Příloha č.1 smlouvy: SmPO / N 42 / 2010

Místo plnénj dle čl. tt. smlouvy

Areál SmP a.s. - Hůrka 1803, Pardubice

Cenik likvidace odpadů kategorie „nebezpečny** - rok 2010

Kód
odpadu

Kategorie
odpadu Název odpadu

080111 N Odpadni barvy a laky obs. org. rozpoštédla
080317 N Odpadní tiskařský toner
130503 N Kaly z lapáků nečistot
150110 N Obaly obsahující nebezpečné látky

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny

160601 N Olověný akumulátor

Cena Kč / kg

Ceny jsou uvedeny bez příslušné DPH

Cenik dopravy odpadů kategorie „nebezpečny” - rok 2010

Druh vozidla
Nákladní vozidlo do 3,5 t
Nákladní vozidlo do 10 t
Nákladní vozidlo do 18t

Cenik pronájmu nádob na odpady - rok 2010

Kč/km

Ceny jsou uvedeny bez příslušné DPH

Druh nádoby Počet nádob / ks Kč/ tm/1 ks Pozn.:
Popelnice 1201 Jjti 150202

orty Jt/Zou
Ceny jsou uvedeny bez příslušné DPH

V Pardubicích dne: 1.6.2010

SlUr^lBYM£STA PARDUBIC a s
1 " "1 1 '| 1 ifirt.i iaov?

(za objednatele)
Ing. Lea Tomková 

ředitelka společnosti

aay a.i».
Hůrka 1803 
dubice <t) 

CZ2754723C)

ftele)
Ing. Jiří Strouhal 

výkonný ředitel společnosti

3




