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SMLOUVA Č. 400429

O ODVOZU A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(Z PODNIKATELSKÉ SFÉRY)

I.SMLUVNĹ STRANY

Zhotovitel:
LIKOR CZ s.r.o.
Čeradická 1014

.438 01 Zatec

Zastoupený:

IČO: 250 094 86
DIČ: CZ 250 094 86
Bank.spoj.:
Číslo účtu:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Objednatel:
čr - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem

Za"oup"ný'

IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300
Bank.spoj.:
Číslo účtu:
Tel. číslo:

1. Předmětem smlouvy je sběr, odvoz a odstraněni směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze
stanoviště, typu a počtu nádob a v časových intervalech (příloha č. l) dle této smlouvy zhotovitelem pro
objednatele. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za tuto službu platit cenu stanovenou podle podmínek
uvedených v této smlouvě.

2. Obě smluvní strany jsou vázány ustanoveními ,,všeobecných obchodních podmínek" platnosti uzavíraných
smluv o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu společnosti LIKOR CZ s.r.o. (dále jen
,,Všeobecné podmínky"), které Noří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Předmětem smlouvy je dle dohody pronájem nádob spojený s prováděnou službou. Doba nájmu nádob je
sjednána na dobu prováděni služby.

Ill. ROZSAH A CENA SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednavatel objednává u dodavatele a dodavatel bude objednateli zajišt'ovat službu za podmínek řešených
touto smlouvou. Cena služby je dána platným ceníkem (příloha Č.3). Platba za poskytovanou službu pro
stanovené období je prováděna na základě vystavené faktury (daňového dokladu). Zhotovitel vystaví fakturu
nejpozději do konce prvního měsíce fakturačního období. Dnem zdanitelného plněni je datum vystaveni
faktury. Faktura je splatná do 14-ti dnů po vystavení daňového dokladu. Změny služby uskutečněné
v průběhu fakturačního období budou vyfakturovány dalším daňovým dokladem (faktura, dobropis). Den
zdanitelného plněni bude shodný s datem změny. V případě dobropisu se objednatel zavazuje zaslat
potvrzený doklad zpět.

2. Platba za poskytovanou službu je prováděna za období: čtvrtletně

lV. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha č. l: přehled poskytovaných služeb
- příloha č. 2: všeobecné podmínky
- příloha č. 3: ceník odvozu a odstraněni odpadu2. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Dohodnuté služby jsou
objednateli poskytovány od : 1. 1. 2008

3. výpovědní lhůta a podmínky výpovědi - viz ,,Všeobecné podmínky"
4. Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

V. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Tato smlouva je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran, které se se smlouvou i se všemi
přílohami seznámily a s jejich zněním souhlasí, což potvrzuji svými vlastnoručními podpisy.
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Příloha ke smlouvě č. 400429

Objednávka x
Změna
Ukončení

Fakturační adresa (odběratel): ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10
401 00 Ústí nad Labem

zasíjací adresa: ČR - Hasičský záchranný sbor Uk
Územní odbor Louny, se sálem v Žatci
Chmelařské nám. 347
438 01 Žatec

Stanoviště nádoby: Cukrovarské zahrady, Louny

nové zaiištění odvozu odpadů x
změna četnosti odvozu z na
snížení počtu nádob
zvýšení počtu nádob
výměna sběrové nádoby
zrušení smlouvy
nádoba vlastní

Typ smlouvy: firmy

C - platba pololetní
B - platba čtvrtletní x
D - platba roční
CMF - platba měsíční

l) OBJEDNÁVKA
TYP NÁDOBY: Počet (ks) ČETNOST

P 1101 1 1x7

2) STÁVAJÍCÍ STAV
TYP NÁDOBY: Počet (ks) ČETNOST

3) NOVÝ STAV
TYP NÁDOBY: Počet (ks) ČETNOST

P 110 l 1 1x7



C.

Příloha Č.2
Všeobecné obchodní podmínky platnosti uzavíraných smluv o odvozu a

odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) z podnikatelské sféry
společností LIKOR CZ s.r.o.

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního
odpadu ( z podnikatelské sféry)

l. ZA VAZKY SMLUVNÍCH STRAN
l) Dodavatel se zavazuje:
a) realizovat tuto smlouvu s jejími ustanoveními
b) odvoz SKO zajišt'ovat z nádob objednatele či pronajatých nádob dodavatele, které odpovídají standardu

odpadových nádob (popelňice kovové P 110 a plastové P 80, P 120, P 240 a P 340, kontejnery kovové K 1100'a
plastové K 660, K 770 a K 1100) a technickým i kvalitativním provedením odpovÍdají zásadám bezpečnosti práce při
manipulaci s nimi

C) zabezpečit objednateli na základě jeho písemného požadavku přistavení a pronájem požadovaného množství a typu
odpadových nádob pro účel zajištění odvozu a odstranění SKO

d) u nádob, pronajatých dodavatelem objednateli provádět jejich údržbu a nahradit nádobu, která je z technického a
bezpečnostního hlediska dále nepoužitelná ' %

e) zabezpečit v intervalech dohodnutých v příloze č. 1 smlouvy vyprazdňování odpadových nádob s obsahem SKO,
jeho odvoz a odstranění v souladu s platnou legislativou České republiky

f) po provedení výsypu vrátit nádobu na místo, odkud byla převzata
g) zabezpečit odvoz a odstranění SKO umístěného na svozové trase v pytlích poskytovaných dodavatelem

prostřednictvím příslušného obecního úřadu v terminu odvozu SKO z klasických nádob
h) odstranit případné znečištění způsobené zaměstnanci dodavatele při manipulaci s nádobami či pytli
i) v případě nedodržení terminu odvozu SKO z viny dodavatele zajistit náhradní provedení této služby nejpozději do 48

hodin j) poskytnout příslušnému městskému či obecnímu úřadu informaci o dni pravidelného odvozu SKO i jeho
případných
změnách k) v případě neprůjezdnosti svozové trasy nebo jiných příčin, které nejsou na straně dodavatele zajistit
náhradní řešení
po dohodě s objednatelem

j) úpravu cen provádět výhradně vydáním cenového výměru v době ne kratší než 30 kalendářních dnů před datem
jeho platnosti

k) dodržovat ustanovení příslušných zákonů týkajících se odpadového hospodářství v platném znění, jakož i dalších
závazných norem a zákonů České republiky, místních vyhlášek a nařízení

2) Objednatel se zavazuje:
a) určit stanoviště nádob na SKO a nést zodpovědnost za jeho řádné ošetření z pohledu příslušných vyhlášek a

zákonů v plném znění, především zákona o pozemních komunikacích, hygienických předpisů a majetkoprávních
vztahů k pozemku stanoviště nádob

b) objednat u dodavatele odvoz a odstranění SKO z takového množství a kapacity sběrných nádob, aby při
dohodnutém intervalu poskytování služby nedocházelo k jejich přeplňování ( odvoz volně vysypaného odpadu a
odpadu uloženého mimo sběrné nádoby- kromě pytlů poskytnutůch dodavatelem- není předmětem této smlouvy)

C) zřídit na vlastních nebo jím užívaných pozemcích stálá stanoviště sběrných nádob SKO tak, aby byla rozmístěna
podél svozové trasy. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou svozové trasy vedeny po veřejných komunikacích
se zajištěnou zimní údržbou

d) v případě, že vzdálenost stálého stanoviště sběrných nádob SKO od svozové trasy bude delší než 10 m, určí podél
svozové trasy přechodné stanoviště sběrných nádob a zajistit, že v den svozu zde budou sběrné nádoby umístěny.
Nebude-li to možné, hradí dodavateli cenu služeb zvýšenou o náklady na manipulaci (vynášku nádob) - viz platný
cenový výměr.

e) zajistit (zejména v zimních období) ve svozových dnech přistup zaměstnancům dodavatele z veřejné komunikace ke
stanovištím nádob a možnost manipulace s nimi

f) šetrně manipulovat s nádobami poskytnutými dodavatelem a neprodleně oznámit ztrátu, poškození nebo zničení
nádoby

g) neprodleně oznámit dodavateli všechny skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné plněni předmětu smlouvy
(neprůjezdnost komunikace, zrněna vlastníka, adresy apod.)

h) neukládat do sběrných nádob a pytlů látky, které nemají charakter SKO - především předměty nadměrné
velikosti a hmotnosti, stavební suť, pneumatiky, akumulátory, zeminu, listí, větve, uhynulá zvířata, ropné
produkty, chemikálie a jedy, zápalné nebo výbušné látky, kapalné a kašovité odpady, kaly, odpady infekční,
dále odpady, které mohou v zimě ve sběrně nádobě zamrznout, odpady, které by mohly ohrozit bezpečnost
obsluhy sběrové techniky nebo sběrovou techniku poškodit, horký popel. odpady sbírané zvlášť formou
ambulantního sběru nebezpečných složek komunáiního odpadu, případně další odpady stanovené místní
vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem

i) pytle na SKO plnit vvchladlým popelem maximálně do poloviny Dyt|e!!!
j) sběrné nádoby používat pouze k odkládáni SKO
k) provádět úhradu služeb dodavateli ve výši stanovené cenovým výměrem platným pro příslušné období poskytováni

služby a to způsobem a v terminech dohodnutých v této smlouvě



F4
Marius Pedersen Group EEZ

CENÍK

odvozu a odstranění odpadu
platný od 1.1.2008

Pro podnikatelské subjekty (roční sazby)
0
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80 l 1 x týdně 26,00 kč 1 352,00 kč 150,00 kč 1 502,00 kč 1 787,00 kč
80 l 1 x14 dnů 32,00 KČ 832,00 KČ 150,00 KČ 982,00 KČ 1 168,00 KČ
110 l, 120 l 1 xtýdně 30,00 kč 1 560,00 kč 200,00 kč 1 760,00 kč 2 094,00 kč
110 1,1201 1x14dnů 43,00 KČ 1 118,00 KČ 200,00 KČ 1 318,00 KČ 1 568,00 KČ
240 i 1 x týdně 62,00 kč 3 224,00 kč 240,00 kč 3 464,00 kč 4 122,00 kč
240 l 1 x 14 dnů 77,00 KČ 2 002,00 KČ 240,00 KČ 2 242,00 KČ 2 668,00 KČ
340 l 1 x týdně 82,00 kč 4 264,00 kč 300,00 kč 4 564,00 kč 5 431,00 kč
340 l 1 x 14 dnů 107,00 KČ 2 782,00 KČ 300,00 KČ 3 082,00 KČ 3 667,00 KČ
660 l 1 x týdně 165,00 kč 8 580,00 kč 1 500,00 kč 10 080,00 kč 11 995,00 kč
660 l 1 x 14 dnů 200,00 KČ 5 200,00 KČ 1 500,00 KČ 6 700,00 KČ 7 973,00 KČ
770 l 1 x týdně 204,00 kč 10 608,00 kč 2 000,00 kč 12 608,00 kč 15 003,00 kč
770 l 1 x 14 dnů 221,00 KČ 5 746,00 KČ 2 000,00 KČ 7 746,00 KČ 9 218,00 KČ
11001 1 x týdně 261,00 kč 13 572,00 kč 3 000,00 kč 16 572,00 kč 19 720,00 kč
1100 l 1 X14 dnů 317,00 Kč 8 242,00 Kč 3 000,00 KČ 11 242 ,00 KČ 13 378,00 KČ

P ·

CENA KOMBINOVANÉHO A VĹCECĚTNĚjŠÍCH ODVOZŮ:
· V zimním období je účtována sazba podle uvedeného ceníku 1 x týden
· V letním období je účtována sazba podle uvedeného ceníku 1 x 14 dnů
· Při četnějším vývozu než 1 x týdně je účtována sazba podle uvedeného ceníku 1 x týden

Cena pronájmu nádob je shodná s cenou u sazeb s četností odvozů 1 x týden, 1 x 14 dnů.

· Při vynášce nádoby na vzdálenost od lOm do 30m se cena služby zvyšuje u odvozu
x týdně o 340,- kč, u odvozu kombin. o 255,- Kč, u odvozu 1 x 14 dnů o 175,- Kč.

· Invalidní občané mají vynášku zdarma.

1

K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plněni.

Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišt'uje údržbu a servis.

Pytle o objemu 110 l pro směsný komunálni odpad: 62,- Kč/ks včetně DPH.
Pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad: 31,- Kč/ks včetně DPH.
(k dostání na provozovně Žatec, čeradická 1014 nebo Louny Poděbradova 2384 )
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V Žatci dne 1.1.2008


