Marios Pedersen Group

'! m našlete zpět ,
Smlouva č. 670 109
o převzetí a odvozu složek z odděleného sběru komunálního odpadu

ČL I
Smluvní strany

LlKOR CZ s.r.o.

Čeradická 1014

438 01 Žatec
Zastoupené:

panem— ředitelem společnosti

IČO:
DIČ:

25009486
0225009486

Bankovní spojeni:

ČSDB

č.ú.: i7764883/0300

Obchodní rejstřík:
Krajský soudu v Ústí n/L - oddíl C, vložka 11332
Ve věcech obchodnich je dále oprávněna jednat
tel

e—mei :
Ve věcech provozních je dále oprávněn ednet.

(dále jen zhotovitel)
a

Česká správa sociálního zabezpečení,

pracoviště ČSSZ Usti nad Labem
Revoluční 15

400 01 Ústí n.Labem
Zastoupené:

pani lng. Zuzanou Krupičkovou, ředitelkou pracoviště ČSSZ

IČO:

00006963

Adresa pro doručování Frýdlantská 1391/20, 460 01 Liberec 1

(dále jen objednatel)

Smlouva (i 6 7'0 109

l

čt. u
Předmět smlouvy

1)

Předmětem této smlouvy je převzetí a odvoz slože
k zodděleného sběru komunálního
odpadu zhotovitelem, jejichž původcem je objed
natel a které jsou definovány v příloze

této smlouvy.

Oddělené složky komunálního odpadu budou předá
ny k dalšímu

zpracování za účelem jejich využití!

2)

Zhotovitel se zavazuje tento odpad převzít v soula
du s čl. ll, odst. 1) a čl. lV této smlouvy
a objednatel se zavazuje zeptatit zhotoviteli cenu
dohodnutou v této smlouvě dle čl. Vl,
přičemž okamžikem prevzeti odpadů zhotovitel
em tento přebírá veškeré povinnosti

původce —— viz. zákon č. 135/1296? Sb. v platném znění
,

3)

Smluvní strany se dohodly, že převzetí a odvo
z odpadů ze sběrových nádob bude
realizován v časových intervalech uvedených v
příloze této smlouvv.

4)

Vpřípadě požadavku lze po předchozí dohodě mezi
zhotovitelem a objednatelem
poskytnout dosta
tečné množství nádob na předmětné odpady.

ČL m
Místo plnění předmětu smlouvy

1)

Smluvní strany se dohodly, ,že/místem převzetí odpadů
dle této smlouvy jsou stanoviště
sběrných nádob Pod Nemocnicš 2378, 440 01 Louny
, pro OSSZ Louny.

2)

veřejné komunikace k místu uskladnění odpadu tak,
aby byla
zajištěna možnost bezpečně manipuiaoe s ním.
V případě nedodržení této podmínky je
zhotovitel

Objednatel zajistí přístup z

oprávněn odpad neodvezt Objednatel se vtomto
případě zavazuje uhradit
prokazatelné náklady, které zhotoviteli v této souvislosti
vzniknou

3)

Místem následného využití odpadů die této smlouvy jsou
odpovídající vlastní zařízení či

zařízení smluvních partnerů zhotovitele. „

Cl. iV
Převzetí & kontrola odpadu

1)

Objednatel se zavazuje dodatvzhotoviteli

pouze odpad, dohodnutý vtéto smlouvě,

zatříděný ve smyslu vyhlášky MZP č. 381/2001 Sb.

2)

Smluvní strany se dohodly, že složky zodd
ěleného sběru odpadu dle přílohy této
smlouvy budou pro účel předání, resp. převze
tí, umístěny v nádobách deklarovaných

v příloze této smlouvy.

3)

Za měrnou jednotku pro potřeby této smlouvy
ve smyslu stanovení ceny za službu se
stanovuje objem sběrově nádoby.

4)

V případě nesouladu dodaného odpadu s odpa
dem definovaným vteto smlouvě bude
odpad posouzen odpovědným zástupcem
zhotovitele, uvedeným včl. Vll
této
smlouvy.

Pokud se bude jednat o odpad, se kterým je zhoto
vitel oprávněn nakládat, bude tento
odpad dále využít v odpovídajícím zařízení určeném zhoto
vitelem, popř. nebude—li možne
odpad
využít, bude zneškodněn. Objednatel se zavaz
uje zhotoviteli zaplatit cenu za
skutečně převzatý druh odpadu včetně všech proka
zatelně souvisejících nákladů.

Smlouva č, 670 109
2

Čl. v“
Doba platnosti smlouvy

Výpovědní lhůty a podmínky
účinnosti dnem jejího
neurčitou a nabývá platnosti a
Smlouva se sjednává na dobu
podpisu smluvními stranami.

1)

Smlouvu lze ukončit:
ody smluvních stran
a) na základě vzájemně písemně doh
závažného
toupením od smlouvy vpřípadě
b) jednostranným písemným ods
je:
neplnění podmínek smlouvy; kterým
ze strany zhotoviteše:
této smlouvě a řádně dokladovaných
— nepřevzetí odpadů dohodnutých v
ze strany objednatele:
smlouvy
— dodání druhů odpadů nad rámec této
— daňových dokladů zhotovitele
- neplacení či pozdní placení faktur
m doručení

2)

dne
mto případě končí smluvní vztah
Smluvní strany se dohodly, že vto
ně.
písemně výpovědi druhé smluvní stra

písemnou výpovědí bez udání důvodu
první
í lhůtě 6 měsíců, které počíná plynout
Smluvní strany se dohodly na výpovědn
kterém byla výpověd“ doručena.
den v měsíci následující po měsíci ve
du o ceně předmětu smlouvy
cl) písemnou výpovědí pro nedoho
dní
vního vztahu dle této smlouvy ke

c)

čení smlu
Smluvní strany se dohodly na ukon
zhotovitelem.
předmětu smlouvy předkládaných
předpokládané platnosti nových cen
vpřípadech, kdy
žitého odstoupení od smlouvy
okam
o
práv
e
azuj
vyhr
si
el
ovit
Zhot
či jeho

3)

provoz vlastního zařízení zhotovitele
závažně provozní důvody znemožní
zuje toto právo respektovat.
smluvních partnerů, Objednatel ee zava

či. Vl
Cena předmětu smlouvy
Platební podmínky
e dohodou smluvních stran.
Cena předmětu smlouvy se stanovuj
sběrné nádoby
z odpadu z 1 ks deklarované
Dílčí cena je stanovena na vývo
oze této smlouvy

1)

2)

3)

uvedena v příl
v dohodnutém časovém intervalu a je
formou
zuje informovat objednatele písemnou
zava
el
ovit
zhot
se
cen
ny
změ
adě
V příp
'
em jeho platnosti.
minimálně 30 kalendářních dnů před dat
pisů ke
před
ných
plat
y bude účtována DPH dle
K cenám uvedeným v příloze této smlouv
dni zdanitelného plnění.
a na
ceny předmětu smlouvy bude prováděn
Smluvní strany se dohodly, že úhrada
se sjednává
dokladů zhotovitele, jejíchž splatnost
ch
ový
daň
ur
fakt
h
čníc
měsí
adě
zákl
objednateli.
na 14 kalendářních dnů od data odeslání
částky ze
daňověho dokladu či podílu fakturovaná
V případě prodlení s úhradou faktuíy—
0,05 procenta
ávněn účtovat smluvní pokutu ve výši
strany objednavatele je zhotovitel opr
dit.
, kterou se objednavatel zavazuje uhra
21 dlužné částky za každý den prodlení
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Smlouva č. 6570 109

Závěrečná ustanovení

_ 1)

Ke změně, doplnění či zrušení této s miouv
y může dojít výhradně písemnou formou.
V případě změny či doplnění “tale úprava nabýv
á platnosti podpisem smluvních stran.
Zrušení smlouvy lze provés t jednostranně
při dodržení podmínek uvedených ve

smlouvě.

2)

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obec
ně závaznými právními předpisy ČR
v platném znění.

3)

Ve věcech techni ck'ch 'sou za smluvní strany
oprávněni dále jednat :
Za zhotovitele :
telefon:
Za objednatele : pam
telefon:

4)

Smlouva se vyhotovuje ve třech v ýtiscích, každý
s platností originálu. Zhotovitel obdrží

výtisk jeden a objednatel výtisky d
5)

Smluvní strany prohlašuií, že si smlouvu řádně
přečetly, souhlasí sjejim obsahem a
konstatuji, že

plně vyjadřuje jejich pravo

u a svobodnou vůli a nebyla ujednána v tísni ani
za jinak jednostranně nevýhodných podminek.
Na důkaz toho připojuji své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30.3.2009

v Žatci dne 1.4.2009

Za objednatele
Za zhotovitel

lngZuzana Krupičko

ředitelka pracoviště Č

Z Ústi n.L.

ředitel společnosti
ŽÁKGR CZ
smrk

Čeradická mm
438 01 Žeteo
mo míst/mmm

Smlouva č. 670 109

aaršue ?eáemen ﬁmup
M

Příloha ke. smlouvě č.670 109
o převzetí a odvozu složek z odděleného sběr
u komunálního odpadu
Uzavřené mezi smluvními stranami :

LlKOR CZ s.r.o.

Česká správa sociálního zabezpečení

Čeradická 1014
438 01 Žatec
IČO: 25009486
DlČ:

pracoviště čssz Ustí n.Labem
Revoluční 15
400 01 Ústí n.Labem

C225009486

lČO:

00006963

pro 0882 Louny, Pod Nemocnici 2379
V souladu s čl. H odst 1 a odst, 3, či. sv odst
2 a odst. 3 a ()L Vl odst. 1 výše uvedené
smlouvy se stanovují následující parametíy smluvníh
o vztahu :
Nádoby LEKOR CZ s.r.o.
,

Pranéjem
j‘Kéiks‘ifmﬁsia “

*! 1 00 !
Kontejner

i _ „3801.00

11cm

i

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Četnost svozu :

PET lahve

1 x za 30 dní

Papír

1 x za 14 dní

190"

“O"

Stanoviště: Pod Nemocnici 2378, 440 01 Louny
Mimořádné ob'ednávk

rosíme faxovat minimálně 7 dní před požadovaným
vývozem
na č. faxu: “nebo na e—mail: iškor©manuep
edemenoz .
Kontakt za zhotovitele :

informace ve věcech obchodních:
informace ve věcech provoznich:
Kontakt za objednatele : paní

V Ústí nad Labem dne 30.32
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Za objednatele

\! Žatci dne 1.

Za zhotovitel

lngZuzana Krupičkoyá
ředitelka pracoviště CSSŠMQĚU n.L.

ředitel společnosti

RÁM

ĚĚKÚŘ CZ m
a
Čeradická 101 m
4
438

Dt

Žatec:
míč ozšsoa
eaao

5

