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Smlouva o odstranění odpadu kat, č. 190902 z ČDV Oslavany
smlouva číslo: 2019-0238 SPLI

uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znénf, na základé výběru provedeném v 
zadávacím řízeni zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaných

profilovým číslem P19V00003700

článek 1 SMLUVNÍ STRANY
1.1. DIAMO, státní podnik,

Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ...........................................................

č. ú. ......................................

Zastoupený: ..................................................... vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
ve věcech obchodních:
.....................
Tel.........................e-mail: ............................ 
ve věcech technických:
..................................
Tel.: ...................., e-mail: .............................. 
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

(dále je DIAMO) 
a

1.2. Kaiser servis,spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 608/36, 678 01 Blansko 
centrální dispečink/korespondenční adresa:
Trnkova 111,628 00 Brno

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brno oddíl C, vložka 41376
IČO: 26274906 DIČ: CZ26274906
Bankovní spojení: ...........

č. ú. ..................................
Statutární zástupce:.. . ..................... jednatel společnosti
Tel/fax: ...................... centrální dispečink
E-mail: .................................

(dále jen smluvní partner)

Smluvní partner prohlašuje, že na základě zápisu do Obchodního rejstříku ze dne 21.1. 2002 a na základě Koncesních listin ze dne 28.12.
2001 je oprávněn vykonávat činnosti uvedené v této smlouvě. -

Smluvní partner prohlašuje, že je oprávněnou osobou podle § 14 odst.1, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Kontaktní osoby pro operativní styk:

smluvní strana jméno mobil e-mail
DIAMO: .................................. .................... ..............................

Smluvní partner: ................................ .................... ............................................

článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek smluvního partnera převzít odpad za účelem přepravy, 
využití nebo odstranění v souladu s ustanovením zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, služby 
jsou specifikované v Cenové příloze. Dále dle podmínek Zadávací dokumentace výše 
uvedeného ZŘ 1-20 uveřejněného dne 18. 11. 2019 na profilu zadavatele (příloha této smlouvy).
CPV: 90500000-2 Služby související s likvidací odpadu a odpady

článek 3 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

DIAMO:

• 3.1. Uhradí smluvnímu partnerovi dohodnutou cenu za převzetí odpadů a služby ve stanoveném 
termínu.

3.2. Poskytne nezbytnou a účinnou součinnost s pracovníky smluvního partnera při nakládání
s odpady a provádění dalších servisních prací. Umožní volný a bezpečný přístup pracovníkům 
smluvního partnera k shromaždišti odpadů. - •

3.3. Bude okamžitě informovat smluvního partnera o změně původně uvedených vlastností odpadů. 
Před první realizací odvozu odpadů předá smluvnímu partnerovi Základní popis odpadu vyplněný 
v souladu se zákonem o odpadech.

3.4. Oznámí potřebu odvozu naplněného kontejneru na dispečink smluvního partnera v ranních 
hodinách, tj. od 6.00 do 10.°° hod.

3.5. Pečovat o kontejner, který slouží k shromažďování odpadu, v případě jejich poškození, zničení 
nebo odcizení nahradit škodu, která tímto smluvnímu partnerovi vznikla. DIAMO je povinné 
okamžitě písemně nahlásit poškození, zničení anebo odcizení kontejneru.

Smluvní partner:

3.6. Převezme odpady uvedené v Cenové příloze v souladu s legislativou ČR platnou ke dni vzniku 
této smlouvy. Provede práce a servis v souladu se závaznými ČSN normami vztahujícímu se 
k předmětu smlouvy a dále v souladu s integrovaným systémem řízení jakosti ISO 9001, ISO 
14 001 aOHSAS 18001.

3.7. Zajistí trvalé přistavení přepravní techniky pod jedním z kalolisů, a to kromě doby potřebné na 
odvoz odpadu. Po odvozu bude zpětně vozidlo přistaveno do 3 hodin. Do 3 hodin od vyzvání 
zajistit přestavení dopravního prostředku pod druhý kalolis. Odvoz kalů bude proveden do 3 hodin 
od obdržení výzvy na odvoz.

3.8. Po zpětném přistavení vozidla bude obsluze předán evidenční doklad o předání a převzetí 
odpadů. Na dokladu bude uvedena hmotnost převzatého odpadu a místo zařízení, kde byl odpad 
uložen.

3.9. Garantuje, že přepravní technika, kterou využívá pro přepravu daného odpadu, odpovídá svým 
technickým stavem legislativním podmínkám. Osádky přepravních vozidel mají platná osvědčení.

3.10. Smluvní partner je pojištěn k odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho podnikatelskou 
činností a to na pojistnou částku ........................
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článek 4 CENA PLNĚNÍ A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

4.1. Cena za převzetí a odstranění nebo využití odpadu a provádění služeb podle článku 2: 
veškeré ceny jsou uvedeny v CENOVÉ PŘÍLOZE, která je nedílnou součástí této smlouvy

4.2. V cenách není zahrnuta a bude k nim připočtena zákonná sazba DPH.
4.3. Platbu provede DIAMO bezhotovostním převodem dohodnuté částky na výše uvedený účet 

smluvního partnera.
4.4. Jako platební prostředek se sjednává měsíční faktura. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 

se rozumí poslední den kalendářního měsíce. Fakturu na dohodnutou cenu zvýšenou o DPH 
vystaví smluvní partner. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní od 
data jejího vystavení. Úrok z prodlení při úhradě faktury se sjednává ve výši ........... fakturované 
částky za každý den prodlení. Ke každé faktuře bude přiložen přehled odvezených odpadů.

4.5. Nedodržení shora uvedených povinností v příslušných termínech má za následek vznik práva 
smluvního partnera na přerušení jakýchkoliv dalších odběrů odpadů a poskytování služeb, 
přičemž tato skutečnost nezakládá DIAMU právo na úhradu jakýchkoliv sankcí či náhrad škod.

4.6. DIAMO je oprávněno vrátit smluvnímu partnerovi před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, 
která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu 
vrácení. Smluvní partner je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

4.7. Ceny uvedené v cenové příloze je možné upravovat:

a) v důsledku změny právních předpisů, platných v ČR v době účinnosti této smlouvy
b) na základě dohody smluvních stran ' • • * t

4.8. O mimořádné změně dle bodu 4.6.b) bude smluvní partner neprodleně informovat DIAMO. Nová 
cena se však uplatní ode dne dohody smluvních stran.

4.9. DIAMO souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. Elektronicky zaslané faktury musí 
splňovat veškeré náležitost podle platných právních předpisů České republiky. Faktury budou 
smluvním partnerem zasílány na emailovou adresu: .........................................

článek 5 PLATNOST SMLOUVY
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1. 2020 do 31.12. 2020,

před uplynutím smluvní doby může být ukončena:

5.1. Při vyčerpání finančního objemu smlouvy 1 198 800 Kč (bez DPH)
5.2. Písemnou dohodou obou smluvních stran.

5.3. Vypovězením smlouvy jednou ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet od prvého dne následujícího měsíce od doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být podaná písemnou formou.

článek 6 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADY ŠKOD
6.1. Smluvní strana, která poruší kterékoli ustanovení této smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů nebo závazek z něho plynoucí, a tímto jednáním způsobí druhé smluvní straně škodu, 
je povinna tuto škodu uhradit v plném rozsahu.

6.2. Veškeré informace, které si smluvní strany v době platnosti smlouvy poskytnou, jsou důvěrné. 
Smluvní strany se zavazují, že získané informace neposkytnou jiné osobě, ani io nonnn*iií u
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rozporu s účelem jejich poskytnutí pro svoje potřeby. Smluvní strana, která poruší toto 
ustanovení, je povinna poškozené smluvní straně nahradit tímto počínáním vzniklou škodu.

6.3. V případě nezajištění odvozu odpadu nebo nepřistavení přepravního prostředku do doby 
dohodnuté ve smlouvě je DIAMO oprávněno účtovat smluvnímu partnerovi smluvní pokutu ve 
výši .......- Kč za každé započaté ........... zpoždění.

článek 7 OSTATNÍ USTANOVENÍ

7.1. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou prováděny po dohodě obou smluvních stran 
formou písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami.

7.3. Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i další vztahy vyplývající z této smlouvy, které zde 
nejsou upraveny konkrétními ustanoveními, se řídí obchodním zákoníkem a obecně závaznými 
právními předpisy, platnými v České republice.

7.4. Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas 
s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2016 Sb. o registru smluv. Registraci 
smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2016 Sb. o registru smluv provede DIAMO, s. p.

7.5. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění 
této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.6. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, 
že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům 
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

7.7. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v záhlaví 
smlouvy s tím, že takto učiněný souhlas nebudou v budoucnu zpochybňovat.

7.8. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.

7.9. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem 
České republiky

7.10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).

článek 8 PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Brně dne 9. prosince 2019 

... ..............

V Dolní Rožínce dne 6. prosince 2019
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