SMLOUVa   O   DÍLO
č. 20007/20



I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL: 
Zdeňka Dmytrivová


ZASTOUPENÝ:
Zdeňkou Dmytrivovou


SÍDLO/MÍSTO PODNIKÁNÍ:
Babická 2534/15, 785 01 Šternberk


IČ:
44899343


DIČ:
CZ515305298


BANKOVNÍ SPOJENÍ:



ČÍSLO ÚČTU:



TELEFON:

(dále jen objednatel)


DODAVATEL: 
Město Uničov


ZASTOUPENÝ:
Mgr. Radek Vincour, starosta


SÍDLO:
Uničov, Masarykovo nám. 1


PSČ:
783 91


IČ:
00299634


DIČ:
CZ00299634
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Česká spořitelna a.s. Olomouc, pobočka Uničov


ČÍSLO ÚČTU:
1801691379/0800


TELEFON:
585088111
(dále jen dodavatel)



Smluvní strany uzavřely v souladu s občanským zákoníkem a § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o využití systému zavedeného Městem Uničov pro nakládání s odpady na území města Uničova, která se vztahuje na provozovnu: Benzina čerpací stanice, Litovelská 255, 783 91 Uničov.




II.
Předmět smlouvy

1.	Předmětem smlouvy je využití systému zavedeného městem pro nakládání s odpady - odvoz odpadu podobného komunálnímu dle § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, mimo odpadů vykazujících nebezpečné vlastnosti, z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, uloženého v nádobách (popelnicích), které jsou majetkem objednavatele.




2.	Objednatel požaduje provedení svozu:	     
2 ks popelnice o obsahu 240 l

3.	Službu zajistí dodavatel v následujícím rozsahu:
a)	sběr TKO z nádob a kontejnerů
b)	odvoz TKO na skládku odpadů
c)	kompletní svoz separovaných odpadů (sklo, papír, plast, tetrapaky)

4.	Službu bude dodavatel zajišťovat celoročně dle harmonogramu svozových dnů dodaného svozovou firmou. 

5.	Objednatel se zavazuje provádět separaci odpadů do nádob k tomu účelu určených. Dále se zavazuje platit dodavateli za vykonanou službu dohodnutou cenu dle následujícího ceníku:

Celoroční odvoz 1 ks popelnice o obsahu 120 l ……………….. 2.880,- Kč bez DPH/za kus.
Celoroční odvoz 1 ks popelnice o obsahu 240 l ……………….. 5.760,- Kč bez DPH/za kus.
Celoroční odvoz 1 ks kontejneru o obsahu 1100 l ……………. 17.220,- Kč bez DPH/za kus.
						 
Celková sjednaná cena činí celkem 11.520,- Kč za rok + DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad, v němž bude uvedena celková částka včetně platné sazby DPH, obdrží objednatel vždy nejpozději 15 dnů před splatností platby.
Pro rok 2020 se objednatel zavazuje doplatit dodavateli částku ve výši 11.520,- Kč + DPH, a to do 31. 1. 2020.

III.
Platební podmínky

Dohodnutou cenu je objednatel povinen uhradit dodavateli formou bezhotovostní platby na účet          u České spořitelny a.s., číslo účtu 1801691379/0800, VS: 1337000308, KS: 378,                           do 31. 1. 2020 a za každý další rok nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku.

IV.
Zvláštní podmínky

1.	Do nádob na odpad mohou být ukládány pevné odpady podobné odpadům komunálním. Odpady nesmí mít nebezpečné vlastnosti a musí být tvarovány tak, aby při obrácení nádoby na odpad volně vypadly.
2.	Objednatel zřizuje svozová místa a zajišťuje pořádek a čistotu na těchto stanovištích. Pořádek a čistotu kolem nich při provedení svozu, dle dohody, zajišťuje dodavatel služby.
3.	Objednatel je oprávněn využít k ukládání separovaného odpadu (papír, plasty, sklo, tetrapaky) nádob k tomu určených rozmístěných na celém území města Uničova a jeho místních částí, které jsou ve vlastnictví dodavatele nebo velkoobjemových nádob na separovaný odpad umístěných v areálu Technických služeb Uničov, spol. s r.o., Šumperská 941, Uničov. Do nádob na separovaný odpad mohou být ukládány jen odpady, pro které jsou určeny a musí být tvarovány tak, aby se plně využil obsah nádob.
4.	Objednatel se zavazuje při manipulaci s výše uvedenými odpady plnit povinnosti ve stejném rozsahu jako je uvedeno v obecně závazné vyhlášce města Uničova č. 08/2017 ”O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavební odpadem na území města Uničova” ve znění pozdějších předpisů, mimo povinností při nakládání s nebezpečnými odpady, které nejsou předmětem této smlouvy.  
5.	Dodavatel služby je povinen zajistit svoz odpadů svozovou firmou dle harmonogramu. V případě poruchy svozové techniky, nemoci nebo jakékoli změny zajistí svoz v náhradním termínu nejpozději do 5-ti dnů. 

V.
Doba trvání smlouvy

1.	Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020. 
2.	Dodavatel nebo objednatel může smlouvu ukončit s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VI.
Závěrečná ujednání

1.	Pro účely doručování mezi smluvními stranami platí adresa uvedená v této smlouvě nebo sdělená druhé smluvní straně písemně. Nebyl-li účastník smlouvy doručovatelem zastižen a nevyzvedne-li si  písemnost určenou do vlastních rukou do patnácti dnů od uložení, považuje se  poslední den této lhůty za den doručení. Odepře-li účastník smlouvy písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy bylo její přijetí odepřeno. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou v této smlouvě nebo sdělenou druhé smluvní straně písemně z důvodu, že se adresát odstěhoval nebo změnil sídlo a neoznámil tuto skutečnost druhé smluvní straně, je zásilka doručena dnem, kdy se vrátí zpět odesílateli.
2.	Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních – každá ze smluvních stran obdrží jedno. Veškeré změny lze provádět pouze písemnou formou.
3.	Tato smlouva nahrazuje smlouvu o dílo č. 20020/15 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 14. 12. 2015.
4.	Smluvní strany prohlašují, že znají obsah smlouvy, že s ní souhlasí a na základě toho připojují svoje podpisy.


 Uničov, dne  15. 1. 2020







Za objednatele: 							Za dodavatele:


