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SMLOUVA
na péči o odpadové hospodářství

,. C"
Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA -
FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ
Horova 17
500 02 Hradec Králové
IČO: 00006912
Provozovna: Finanční úřad, Tyršova 49, 547 01 Náchod

Bankovní spojení: KB Hradec Králové, č.ú 4
Telefon:
(dále jen Objednatel)

é

. ....

a

Marius Pedersen a.s.
Malé náměstí 124
500 03 Hradec Králové
IČO: 42194920 , zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Hradci Králové
oddíl B, vložka 389, den zápisu 4. 12.1991.
DIČ: 228-42194920
Bankovní spojení:

Zastoupená na základě plné moci , oblastním manažerem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních oblastní manažer

, obchodní zástupce
b) technických , vedoucí střediska
(dále jen Zhotovitel)

se dohodly v souladu s § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 5 13/91 Sb. uzavřít tuto smlouvu
za podn]ínek uvedených v následujících článcích.



II.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro
objednatele přepravu a odstranění odpadu kat.č. 20 03 01 (směsný komunální odpad) a
další odpady kategorie ,,O", které vznikají při provozu Finančního úřadu v Náchodě
v rozsahu dle ČI. III. smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro
objednatele shromažd'ování a přepravu k využití vytříděných plastových obalů kat.č. 15
01 02 a papírových a lepenkových obalů kat.č. 15 01 01, které vznikají při provozu
Finančního úřadu v Náchodě v rozsahu dle ČI. III. smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, že bude platit za službu vymezenou ČI. II odst. 1-2 cenu dle ČI.
V odst. l této smlouvy.

4. Obě strany souhlasí, že zavedení dalších aktivit, resp. služeb v rámci tohoto smluvního
vztahu, podle požadavku může být projednáno v rámci dodatku k této smlouvě.

Ill.
Rozsah a způsob předmětu plnění

l. Obsah sjednaných služeb dle ČI. II odst. 1-2 této smlouvy tvoří následující dohodnuté
činnosti:

- přeprava odpadu kat. ,,O"
- manipulace s odpadovými nádobami
- pronájem odpadových nádob (její požadován)
- odstranění nebo využití odpadu

2. Pravidelný svoz a odstranění, využití odpadu kat. ,,O" v nádobách 240 lit. 4 ks ( v nájmu )
a v nádobě 120 litrů 1 ks ( nájem )

IV.
Čas plnění

]. Zhotovitel se zavazuje zahájit činnost v rozsahu dle ČI. III. této smlouvy od l. l. 2007.

V.
Cena plnění

Ceny za poskytovanou službu dle ČI. III odst. l -·- 2 této smlouvy jsou pro rok 2007 stanoveny
ve výši:

1.1 Sběr a odvoz komunálního odpadu v nádobách 240 litrů - vozy BOBR PRESS



Druh odpadu: Směsný komunální odpad (kat. č. 20 03 01)

Typ nádob: 240 l- černá

Počet nádob: 2 ks

Četnost svozu:

Pronájem nádob:

Cena služby:

52 x za rok (tj. 1 x za týden)

ANO

odvoz a odstranění odpadu:
pronájem sběrné nádoby:

3.614,- KCI rok/ks
200,- Kčl rok/ks

1.2 Sběr a odvoz plastových obalů v nádobách 240 litrů - vozy BOBR PRESS

Druh odpadu: Plastové obaly (kat. č. 15 01 02)

Typ nádob: 240 l- žlutá

Počet nádob: 2 ks

Četnost svozu: 52 x za rok (tj. 1 x za týden)

Pronájem nádob: ANO

Cena službV: odvoz odpadu k využití:
pronájem sběrné nádoby:

2.912,- KCI rok/ks
200,- KCI rok/ks

1.3 Sběr a odvoz papírových a lepenkových obalů v nádobách 240 litrů - vozy BOBR
PRESS

Druh odpadu:

Typ nádob:

Papírové a lepenkové obaly (kat. č. 15 01 01)

120 l - modrá, rámeček + PE pytel

Počet nádob: 1 ks

Četnost svozll l x za měsíc

Pronájem nádob: ANO

Cena služby: odvoz odpadu k využití:
pronájem sběrné nádoby:
prodej PE pytle 120 l:

300,- KCI odvoz
135,- Kčl rok

7,- Kčl kus

Zvláštní uiednání: Ceny jsou uvedeny bez DPH a zahrnují svoz a odstranění odpadu,
pronájem a manipulaci s odpadovými nádobami.



2. Ceny jsou účtovány za přepravu v rámci běžné pracovní doby (pondělí - pátek od 6 do 14
hodin).

3. Pokud je požadována přeprava odpadu ve dnech pracovního volna resp. klidu, o svátcích
nebo v pracovních dnech po pracovní době, budou započítány příslušné příplatky
v souladu s ustanoveními Zákoníku práce.

4. Sjednané ceny za poskytované služby mohou být l x ročně upravovány v závislosti na
miře inflace a celkovém vývoji růstu cen a to vždy po vzájemné dohodě obou smluvních
stran .

VI.
Placení a platební podmínky

l. Fakturace za službu bude provádčna měsíčně nejpozději do lO-ti dnů následujícího
měsíce. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne převzetí objednatelem. Okamžikem uhrazení
faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Pro případ prodlení s
úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z dlužné Částky za každý den prodlení.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 12 zák. č. 588/92 Sb.
v platném znění.

VII.
Podmínky svozu

l. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového termínu v důsledku
mimořádných situací, zajistit náhradní přepravu během dvou následujících pracovních
dnů, event. v téže lhůtě bude dohodnut náhradní termín odvozu odpadu prokazatelným
způsobem. Mimořádnou situací se rozumí např. porucha zařízení.

2. Objednatel musí v době svozu zajistit dostatečný přístup k místu odebrání, umožňující
snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady bez narušení plynulosti poskytované služby.

VIII.
Pronájem

l. Pronajaté nádoby (dále zařízení) jsou majetkem zhotovitele. Objednatel je oprávněn
používat pronajaté zařízení pouze pro účely tomu odpovídající nebo předem dohodnuté.
O předání a převzetí zařízení bude sepsán písemný zápis podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

2. Objednatel je povinen udržovat pronajaté zařízení v dobrém technickém stavu. Po
uplynutí pronájmu niusí být pronajaté zařízení předáno bez jakéhokoli znehodnocení či
nadměrného opotřebení, které neodpovídá povaze a určení věci.



3. Objednatel je povinen pečovat o to, aby na zařízení nevznikla škoda. Objednatel je
odpovědný za jakékoli poškození pronajatého zařízení vzniklého v důsledku jeho chyby či
jednání z nedbalosti.

4. V případě ztráty či poškození zařízení uhradí objednatel zhotoviteli vzniklou škodu.

5. Objednatel není oprávněn dát pronajaté zařízení do podnájmu třetí straně.

6. Není-li stanoveno jinak, řídí se nájemní vztah příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku a souvisejícími předpisy.

IX.
Součinnost zhotovitele a objednatele

l. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy bude zajišt'ovat přepravu a
odstranění odpadu podle ČI. III. odst. l - 2 pro objednatele. Veškeré činnosti s tím spojené
bude vykonávat v souladu s požadavky příslušných platných předpisů, vztahujících se
k dané činnosti, zejména se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

2. Zhotovitel je povinen nádoby složit na určeném místě areálu objednatele po dohodě
s pověřeným pracovníkem firmy.

3. Zhotovitel odpovídá při manipulaci a dopravě s nádobami za to, že nedojde v prostoru
areálu objednatele ke znečištění přepravovanými odpady. Pokud by ke vzniku znečištění
odpadem došlo, je zhotovitel povinen ho zlikvidovat na vlastni náklady, v souladu se
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

4. Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů svými zaměstnanci a
odpovídá i za škody, které by jejich porušením, eventuelně porušením ,,Zásad" vznikly at'
již objednateli, zhotoviteli, nebo třetím osobám.

5. Objednatel se zavazuje, že bude ukládat odpady specifikované v článku II. odst. 1 - 2
smlouvy do odpadových nádob za dohodnutých podmínek podle této smlouvy.

6. Objednatel je zodpovědný za to, že odpad v odpadových nádobách bude zahrnovat pouze
druh odpadu uvedený v ČI. II odst. l - 2 této smlouvy a že odpovídá zařazení dle
kategorizace v katalogu odpadů. V případě, že bude zjištěn nesoulad mezi specifikaci a
skutečnou dodávkou odpadu, je zhotovitel oprávněn takový odpad nepřevzít až do
zjednání nápravy.

7. Objednatel je zodpovědný za to, že nebude překračován stanovený limit hmotnosti odpadu
v nádobách 110 litrů, který činí 65 kg a v nádobách 240 litrů 120 kg. V případě
nadměrného přetížení není technicky možné provést přepravu odpadu. Případné
vícenáklady spojené se zjednáním nápravy nese objednatel.



X.
Trvání a ukončení smlouvy

l. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a to od data podpisu této smlouvy
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.

Smlouva zaniká:
- uplynutím výpovědní lhůty 6 měsíců po písemném podání. výpovědní lhůta počíná

běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení druhé straně,
- písemnou a vzájemnou dohodou smluvních stran.

XI.
Vyšší moc

l. 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.

2. 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 pro tento obchodní případ zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie,
karanténní omezení, dopravní embarga a stávky.

3. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí zhotovitel objednatele písemně o takém stavu a
jeho příčině a rovněž o její předpokládaném skončení. Současně hledá všechna dostupná
řešení závazků dle této smlouvy. Pokud situace vyšší moci zůstává déle než 10 dnů,
prodlužuje se plnění závazků o dobu trvání vyšší moci. V případě trvání vyšší moci po
dobu delší než 2 měsíce a to i v součtu jednotlivých případů je druhá strana oprávněna od
smlouvy odstoupit.

XII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

l. Smluvní vztahy neupravené v této sndouvč se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního
zákoníku v platném znění.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě,
podepsanými statutárními zástupci obou stran.

3. Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.



4. Případné spory, které by z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikly, se budou obě
smluvní strany snažit řešit především jednáním svých odpovědných zástupců a vzájemnou
dohodou.

5. Tato smlouva dnem jejího podpisu ruší a nahrazuje smlouvu xal č. 950451 ze dne 14.10.
1999 včetně dodatků k této smlouvěuzavřených.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

V Hradci Králové, dne .. .. ... .. ....
V Hradci Králové, dne ../z:t..Y

manažer

,
Zho ovitel Objednatel


