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Na Šabatce 2050/17
14300 Pra a 4 - Komořany

I.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele jako púvodce odpadu ajístit za úhradu službu. jejlž součás I je pronájem
sběmých nádob (byl-Ii dohodnut), převzetí odpadu a svoz odpadu v členěni viz. 1,11. (dále jen odpad). Objednalal se zavazuje za tuto
službu zaplatit sjednanou cenu.

2. Zhotovítel se zavazuje odpad převzlt a zajistit jeho využiti, pllpadně předání ji nE oprávněné osobě, která je provozovaíelern zařízen!
k malerlálovému využlvánr nebo odstraňováni odpadů v souladu s platnými práv Imi pledpisy Takto převzatý odpad jd ve vlastnictvl
zhotovltele se všemi právnlmi důsledky z toho vyplývajlcími.

rč. 00020699 DIC: CZ00020699 ič. 000206 9
dále Jen objednatel (na straně druhé)

II.
Mlsto plněni a údaje o svoz

druh počet objem sběr. viastnlk stanovlštš SVáŽrO

"'~F~o,;,;~:,;;~.;:;.:a..:.S":-~::-;lé;..-h;..-o..:.s.;:;.ta..:.n..:.ov.;:;.i.;:;.štc::.ě------:~;-;:~,:;67~~;;.;~:;-_.:..,n~-~o_b--n-ád_o-b-~to-~ti*';fJu. _.- z~ftvŤrei- -- ~1~~t:~~:.-:3 02.""20=-=2""0-'
Kroftova 43 150102 1 240 lx 7.814 dnů zhotovitel 24.02.2020·
Kroftova43 200101 1 240 tx za m sro zhotovllal 01.01.2019-2302.2020
Kroftova 43 200101 1 240 1 x ze 14 dnů zhctovítet 24.02.2020 -
Kroftova 43 200102 1 240 lx za m slc zhotovlteí 01.01.2019-

III.
Cena a platebnl podmlnky

1. Cena za plněni dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a čin! roč ě 1 940,QO Kč.
2. K dohodnuté ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platnych právních r edpisů.
3. Zhotovitel vystavl objednaleli po ukončeni kalendářního čtvrtlet! daňový doklad za provedeně služby dle článku II . Splat ost daňového

dokladu Ie 14 dni od vystaveni.

IV.
Závazky smluvnlch stran

1. Zholovitel se zavazuje:
a) zajistit plněni předmětu smlouvy z dohodnutého svozového stanoviště:
b) v prrpadě zneči~těnl veřelného prostranstvt pfi manipulaci se sběrnou nádob u v den SVOz.u je povinen naprodleně t 10 znečlštěnl

odstranit;
c) převzít odpad uložený mimo sběrnou nádobu na svozovérn stanovlšf nádob, ·e·li uložený li pytilch označených loge i' zhotovitele.

Pytle lze získat na adrese SAKO Brno, a.s., divize Svoz. Brno Černovická 1 (Informace tel.. 548 136 315-dispeči k) za úhradu
ve výěi stanovené v platném ceníku zhotovitele;

d) zajistit náhradnl svoz v pllpadě náhlé technické nezpůsobilosti svczového vozidla nebo nesjízdnosti vozovky a to nejpozději
následujlel pracovnl den, pokud tomu nebráni zvláštn! okolnosti;

a) v pflpadě, že sběrné nádoby budou obsahovat Jiný odpad, než ke kterému js u určeny nebo budou obsahovat nežá~oucl prrměsi
( čLlV. odst 2 písm.c), nebo odpad bude ležet mimo sběrnou nádobu (s ~ 'jimkou ČUV oríst.t plsm.c), je zhoto itel oprávněn
nepřevztt tento odpad. Současně může zhotovítet na tuto skutečnost upozorn t mlstně pfíslušný orgán státnl správy.

·1·



2. Objednatel se zavazuje:
a) prokazatelně oznamovat zrněny svých kontaktních údajů nebo Jiných skute, osu ucanvcn pfl uzavírání smlouvy veškerých

Údajů majlclch vliv na plněni předmětu této smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode ne změny;
b) do sběrných nádob ukládat pouze odpad. ke kterému jsou smluvně určeny, ij. le druhu bez nežádoucrch přtměsí:
c) do sběrných nádob určených ke sběru odpadu neukládat PVC, objemné přeo ěty, žhavý popel, tekutiny, zernínu, s veont suti,

odpady ohrožujte! zdraví osob nebo životnl prostředí tj. nebezpečné odpad látky žíravé, zápalné, výbušné a leh e přilnavé,
uhynulá zvířata a výrobky podléhajlcl zpětnému odběru (baterie, zálivky, pneu atiky, etektrczaňzeni );

d) na základě daňového dokladu dle čI. III odst. 3 zaplatit zhotoviteli za poskytnut služby;
a) zajistit dostatečný počet sběrných nádob, aby vzhledem k jejich objemu a četn sti svozu nedocházelo k jejich přeptňo ánl:
f) určit po dohodě se zhotovltelern svozové stanoviště sběrných nádob, které ne ml byt vzdáleno vtce jak 15 m od kraj íce vozovky

(schod Je započten Jako 2m)
g) zabezpečit v den svozu přistaveni sběrných nádob na svozové stanovíště a z jistit bezpečný přístup pro SVOl. a prs etr odpadu

a bezproblémové plněni smlouvy ze strany zhotovítele.:
h) udržovat čistotu a poládek na stálém stanovlšti sběrných nádob;
I) náhrada škody přl ztrátě nebo zničeni sběrové nádoby, která je ve vlastníct I zhotovitele, se fldl obecně závazný i právnlmi

pl'edplsy;
j) pro všechny touto smlouvou sjednané druhy odpadů předložit v souladu platnou legislativou ČR základnl po Isy odpadů

tj. Infonnace o vlastnostech přejímaných odpadů, v případě jednorázové ne o první z i'ady donávek odpadu. lék adnl popisy
odpadu Jsou nedHnou součást! této smlouvy.

1.
2.
3.

V. IDoba trvánl smlouvy
Talo smlouva se uzavlr~ pa dobu neurčitou.
Smlouva je účinná od"R-r.,t. vtt1,fLJ 
Kterákoli smluvnl strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udán důvodu s třlměslčnl výpovědní lhůtou. Výpovědnl
lhůta začlně běžet od prvního dne městce následujlclho po měslcl, ve kterém byla ýpověd' doručena druhé smluvnl straně. V pllpadě,
že sl druhá smluvnl strana nevyzvedne doporučenou zásilku uloženou u místně přt lušného držitele pošlovnllicence, pov ·uje se den,
kdy se doporučená zásilka vráll odesilateli, za den doručenl,

1.

2.

3.

VI.
Smluvní pokuty

Smluvnl strany sjednaly tylo smluvní pokuty:
V případě, že zhotovilel neprovede svoz odpadu v den svozu nebo následujfclho d ie, zaplatí zhotovitel objednateli smluvhl pokutu ve
výši 1,5 násobku ceny Jednoho svozu dané sběrné nádoby (cena jednoho svozu [né sběrné nádoby se počítá tak, že delkové ročnl
cena za svoz dle platného ceníku zhotovilele se vyděl! počtem svozů za rok a dále očtem svážených nádob), a to za kaž ou nádobu,
pfl dodrženi tohoto reklamačnlho postupu:
a) objednatel neprodleně po zjištěni neprovedeni svozu oznáml tuto skutečno t společnosti SAKO Brno, a.s., divize SVOl, Brno

Černovická 15. dispečink (tel.: 548 138 315, fax: 548 138320);
b) pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen uvědomit objednatele o do ě konáni šetřsnt oprávněnosti reklamace svozu

s výsledek mu, pokud se šetření neúčastni, prokazatelným způsobem oznam t, přičemž všechny tyto úkony Je zhotovila I povinen
provést nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznámeni neprovedeni svozu ze strany o jednatele;

c) pokud je reklamace oprávněná, bude sankce vyplacena v hotovosti (v pracov I dny spotečnostt SAKO Brno, a.s., nli divizi Svoz,
Brno Cernovlcká 15 v pOkladnlch hodinách) nebo bude sankce po dohodě s objednateiem zohledněna v daném fakturačnlm~~ Id) smluvní strany se dohodly, že v případč neuplatněni reklamace výěe uve eným způsobem nebo v přlpadě ne právněnosti
reklamace, se považuje plněni za poskytnuté.

Na takto sjednanou smluvnl pokutu nemá objednatel nárok v případě nepřevzetí dpadu zhotovitelem z důvodu uveden ho v čl, IV.
ods!. 1.plsm.e ,v přlpadě dle člVI. odst. 3. a v případě neplněni závazku 7.6 strany bjednatele dle Č. IV. odst .2.
V přfpaoě prodlenl objednatele s úhradou zaplatí objednatel zhotovlteli smíuvnl p kutu ve výši 0,05% z dlužné částky z každý den
prodlení.
V případě neuhrazeni daňového dokladu ve IhUtě splatnosti je zhotovíte! oprévně přerušit plněnI smlouvy až do úplné o zaplaceni
dlužné částky a to bez vlivu na sjednanou cenu dle čl.lll odst. 1 a na užítl ustanove I čl.vl odst.t.

VII.
Ustanovonl závěrečná

Tato smlouv~ je vy~otov?n~ ve dvou stejnoplsech s platnosti orlqínálu, z nichž k.až á smluvnl strana o?drŽl jeden výtisk. I,
Právo a povinnosti vyplYVBJlcf z této smlouvy se fldl přtslušnýrnt ustanoveními z kona Č. 89i2012 Sb.• oDčansky záko IK 1/ platném
zněnl a zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech II platném zněnl, pokud z této srnlo vy nevypi'{vá jinak a obecně závazn Vyhláškou
o nakládáni s komunálnlm odpadem na území statutarnrno města Brna II platném z ění.
Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě plsemné dohody smluvnlch stran.
Touto smlouvou se rušl a nahrazuj! smlouvy stejného nebo obdobného obsa u, které byly mez: smluvnlml stranamt uzavřeny
v předcnozt době. I
Informace o zpracován! osobnlch údajů společnosti SAKO Brno, a.s. va smyslu lánku 1:1 nalizenl Evropského parla~ntu a Rady
(EU) 2016/679 ze dna 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpr ovávánlrn osobnlch údajů (GOPR) jsou dostupné
online na https://www.sako.cz/stranka/czl9S1/informace-o-zpracovani-osobnich-u jut. Svým podpisem druhá strana společnosti
SAKO Brno, a.s. potvrzuje, že se s těmito Informacemi nálež-itě seznámila před pos ytnutlm osobních údajů.
Obě smluvnl strany prohlašuji, že jim je obsah smlouvy srozumitelný. Na důkaz so: hlasu připojuj! obě smluvní strany svo] podpisy.
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