
sMLoUVł Č. zoĺ 2127 o pŘevzETi, VYuilri a LlKVtDAcl oDPAoľĺĺcn
VOD S OBSAHEM KALU

1. Smluvní strany

Objednatel:
Sĺdlo:
Zápis v oR:
Bankovní spojení:
lČ:
olČ:
jednající:
Kontaktní osoby a spojenĺ

Zhotovitel:
Sĺdlo:
Zápis v oR:
Bankovnĺ spojení:
lČ:
DlČ:
jednajĺcí:

c,

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubice, Zelené náměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
u KĘského soudu v Hľadci Králové, oddÍl B, vloŽka ggg

601 08631
c2601 08631
lng. Michal Koláček' předseda představenstva

Marius Pedersen a.s.
Hradec Králové, PrŮběŽná 1940ĺ3, PSČ: 500 09
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka 389
Čson Hradec Králové, l.Ú.: 8787063 / o3oo
42194924
c242194920
lng. Pavel Borůvka, obchodnÍ ředitel'
jedná na základě plné moci ze dne 2' 4.2012
lng. ľvÍilan Šaíář. iei E lkontaktnĺ osoby a spojenÍ:

2. Úvodní ujednání

2.1 Zhotovitel prohlaŠuje, Že je v souladu s Živnostenskými opľávněními a dále ve smyslu zákona 254naa1
Sb', o vodách a o změně některých zákonů, ve zněnÍ pozdějŠĺch změn a doplňků, a zákona č' 185/2001 sb.,
o odpadech' ve zněnÍ pozdějŠích změn a doplňků' osobou opľávněnou k řádnému plněnĺ této smlouvy.

3' Předmět smlouvy

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazu1e za dále sjednaných podmĺnek přebírat od objednatele veškeré
produkované odpadní vody s obsahem kalu (dále jen ,,oV") produkované v biologické čistírně odpadnĺch vod
v Paľdubicích - Rybitvĺ (dále jen ,,BČoV"), zajistit vyużitÍ a zpracovánĺ těchto ÓV čĺ oostranění a likvidaci
těchto oV. objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli veŠkeré oV, pokud dále v této smlouvě není výslovně
sjednáno jinak, a platĺt zhotoviteli sjednanou cenu. Předmětné oV jsou dále specifikovány v této smlouvě'

3.2 Převzetím oV přechází na zhotovitele vlastnické právo k oV a souvisejÍcĺ povinnosti plynoucí
z právních předpisů' objednatel bude předávat zhotoviteli oV v reŽimu zákona o vodách a zákona o
vodovodech a kanalizaclch. Pokud v budoucnu v důsledku změny právnĺ úpľavy Či jejich výkladů dojde
k rekategorizaci oV na odpad, je zhotovitel povinen postupovat při nakládání s ním v souladu s platnou
legislativou, zejména zákonem o odpadech v platném znění a objednatel rozšiřĺ inĺormace o předávaných
odpadech v souladu s platnou legislativou. JestliŽe se zařízenĺ pouŽité ke zpracování a vyużití či odstranění a
likvidaci oV nebude nacházet v areálu BČoV a/nebo toto zařĺzení nebude spojeno potrubĺm (tedy bez
přepravy oV jakýmkoli dopravním či jiným mobilním zařízením) s výpustí oV' jeŽ tvořÍ součást provoznĺch
souborů loV, potom objednatel bude zhotoviteli předávat a ten bude přebírat oV jako odpad katalogového
čísla 19 08 11 (resp. odpad s označenĺm dle případné nahrazujÍcÍprávníúpravy) a nakládáni s oV v takovém
přÍpadě bude probÍhat v reŽimu zákona o odpadech.

3.3 Podrobný plán areálu BČoV s vyznačenĺm důleŽitých bodů mĺsta
místa plněnípovinnostĺzhotovitele, je přílohou č. 1 této smlouvv.
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3.4 Zhotovitel se zavazuje předávat oV, ľesp. jakékoli případné odpady z oV, k jakémukoli vyuŽití či
odstraněnÍ pouze osobě opľávněné k jejich převzetĺ dle právnĺch předpisŮ.

3'5 Zhotovitel se touto smlouvou se zavazuje zajiŠt'ovat dodrżenÍ hierarchie způsobů nakládánÍ s oV, resp.
s odpady z oV, a upřednostnit jejich vyużĺvání. Zhotovitel se zavazuje preferovat, pokud to bude moŽné
s ohledem na pro něho dostupné zařÍzenĺ, zpracovánĺ a vyuŽití oV, které bude prováděno technologiĺŠetrnou
k Životnĺmu prostředí a ochraně lidského zdraví, a to již od okamŽiku převzetĺ oV od objednatele a
energeticky minimálně nároěnou, produkujĺcí maximum pozitivních externalit. Při posuzování nutnosti a
vhodnosti způsobu odstraněnĺ odpadů je zhotovitel povinen vybrat výlučně ten zpüsob, který zajistt vyŠšĺ
ochranu lidského zdraví a je šetrnější k Životnímu prostředĺ.

3.6 Zhotovitel musĺ' pokud dále nenÍ výslovně sjednáno jinak' oV přebĺrat rovnoměrně a kontinuálné
v Úplném mnoŽství denní produkce objednatele.

3.7 Zhotovitel se zavazuje zajiŠtbvat vyuŽití a zpracovánĺ těchto oV Či odstraněnĺ a likvidaci těchto oV
vsouladu s podmĺnkami a způsobem popsanými v Plánu plnění veřejné zakäzky, jeŽ tvořĺ přĺlohu č. 2 této
smlouvy. Zhotovitel v označené příloze mimo jiné specĺfikoval konkrétnĺ druh a umĺstění zaÍÍzenÍ, v němŽ OV
a jakýkoli odpad zoV zpracu1e a vyużije čĺ odstranĺ a zlikviduje (dále jen ,,Hlavnĺ zařĺzení")' Zhotovĺtel,
s výjimkou dále popsanou, nesmí bez předchozĺho pĺsemného souhlasu objednatele ke zpracovánÍ a vyuŽití ći
odstraněnĺ a likvidaci oV a jakéhokolł odpadu z oV vyużít jiné, neż Hlavni zařizeni' Zhotovitel je oprávněn a
povinen, bez souhlasu objednatele, vyuŽít jakékoli jiné vhodné a dle právních předpisů přĺpustné zařizenĺ
k vyuŽití či odstranění a likvidaci oV a jakéhokolĺ odpadu z oV, a to v přĺpadě a výlučně po dobu nezbytnou
k odstranění nefunkčnosti čijakéhokoli poškozenÍ Hlavnĺho zařlzenl bránÍcĺho jeho ľádnému užĺvání anebo po
dobu nezbytné odstávky k provedenĺ ÚdrŽby a kontroly. Zhotovitel se zavazuje bez zbytetného odkladu
informovat objednatele o vyuŽitÍ jiného' neż Hlavnĺho zařizenl kplněnĺ závazkťl ztéto smlouvy' Zdůvodu
právnĺjistoty strany potvrzujĺ a sjednávajĺ, Že zařĺzenĺm ke zpracování a vyuŽitĺ či odstraněnÍ a likvidaci oV a
jakéhokoli odpadu z oV ve smyslu této smlouvy nenÍ odstředivka, mobilnĺ odstředivka ani jakékoli jiné
zařizeni, v němż dochází pouze k separacĺ vody a kalů z oV a nedocházÍ k fyzikálně-chemické a/nebo
biologické upravě oV a odpadů z oV. S ohledem na předpokládané nebezpečné vlastnosti slożek oV a
nebezpečné vlastnosti odpadu z oV nesmí zhotovitel ke zpracovánÍ a vyużití či odstraněnĺ a likvidaci oV a
jakéhokoli odpadu z oV vyuŽĺt ani ulożenĺ do půdy ani skládku odpadů kategorie o ti jiné obdobné zařizení
(pokud se nebezpečné vlastnosti prokáŽí).

3.8 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele jakýkoli jiný produkt či odpad nad rámec sjednaný v této
smlouvé pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného v souladu s právnĺ úpravou,
zejména s úpravou zadávání veřejných zakázek'

4. Speciflkace OV

4.1' Zhotovitel zajistí linnosti dle čl' 3' této smlouvy pro následujĺcĺ oV předávané objednatelem.

Parametry OV:

Parametr Hodnota
Sušina do 3.8 o/o

Obsah N"-'u Průměrně 2394 ko/tÝden
obsäh P*'u Prüměrně 1099 ko/tÝden
Mnożství produkce Průměrně 1a62.7 t/týden

Hodnoty výše uvedené týkajĺcĺ se suŠĺny a minimálnĺho mnoŽství produkce oV mohou být nahrazeny
ekvivalentem změněného celkového mnoŽství při nepřímo Úměĺné změně o/o suŠiny vypočteným podle
,,Vzorce pro přepočet skuteöného mnoŽstvt kalové vody'' obsaŽeného V příloze č. 3- Kvalita a mnoŽstvĺ

BliŽší specifikace parametrů a předpokládaného mnożství oV je obsażena v přÍloze č. 3 : Kvąlita a mlo;Żstvl
ov.

Ral, jeŽje součástĺ oV, má nebezpečné vłastnosti a je klasifikován jako nebezpečný odpad.

4.2. objednatel se zavazuje dodávat a předávat zhotoviteli po dobu plnění této smlouvy oV výše popsaných
parametrů v mnoŽstvĺ minimálně 1 800 Urok (přicelkové sušině 100%) a při minimálnĺm obsahu sušiny 3'0 %'

resp' ekvivalent změněného celkového mnożství pŕi nepřĺmo Úměrné změně % suŠiny vypoótený podle

,,Vzorce pro přepotet skutečného mnożstvÍ kalové vody'' obsaŽeného V přĺloze c. 3 - Kvall
(dále jen ,,Minimální parametry").

fr
Strana 2/8



Zhotovitel se zavazuje takové oV převzĺt a naloŽit s nimi v souladu s touto smlouvou.

4.3' objednatel se zavazuje přebĺrat a dle této smlouvy nakládat i s oV, jeŽ nevyhovujĺ výŠe popsaným
parametrům a minimálnÍmu mnożstvĺ, přičemŽ v takovém případě dojde ke změně ceny dále sjednaným
způsobem'

5. Doba trvání smlouvy, mĺsto, čas a způsob plněni

5.1 Tato smlouva se uzavÍrá na dobu neurČitou, a to počÍnaje s plněním od dále sjednaného data zahájenĺ
předávánĺ a přebĺránÍ oV.

5.Ż Smluvnĺ strany sjednávajĺ datum a čas zahájenĺ předávání a přebírání oV na 1. ledna 2014 od B:00
hodin.

5.3 Zhotovitel bude přebírat oV a veškeré odpady z oV v areálu BČoV, a to na výpusti oV, jeŽ tvořĺ
součást provoznĺch souborů BČoV'

5'4 Způsob manipulace s oV a odpady z OV

Zhotovitel je povinen zajistit převzetÍ oV, resp' odpadů z oV, tak, aby nebyĺ narušen technologický proces a
pÍovoz BČoV.

5.5 Podmínky moŽného plnění části zävazkťl zhotovitele subdodavatelem

Budełi zhotovitel zajiŠtbvat plněnÍjakéhokoli ze závazkťs plynoucích pro něj z této smlouvy subdodavatelem,
odpovĺdá i nadáĺe objednateli za plnění v celém rozsahu, jakoby plnil sám'

Eventuální seznam subdodavatelů (pokud má zhotovitel mít oprávněnĺvyuŽívat subdodavatele) schválených
před uzavřením této smlouvy objednatelem, který musí obsahovat přesnou identifikaci kaŽdého
subdodavatele, vymezenĺ části plnění, jeŽ bude subdodavatel p|nit, včetně údaje o finančnÍm objemu této
části plnění vťlči celému plnění v procentech a v absolutnĺch částkách, musítvořit přÍlohu Č. 5 této smlouvy.

Změnu v osobě subdodavatele či v obsahu a rozsahu jeho plněnÍ je zhotovitel oprávněn pľovést pouze s
písemným sou hlasem objednatele.

5.6 DalŠÍ podmínky pro přebĺránĺ a přepravu oV a odpadů z oV

odvoz a přepravu oV ěi jakéhokoli odpadu z oV je zhotovitel povinen provádět v odpovĺdajĺcích, uzavľených
a řádně zabezpečených přepravních prostředcÍch. Vozidla k dopravě odpadů musĺ splňovat podmĺnky ADR,
bude-li to nezbytné dle právní Úpravy. Po převzetí oV či jakéhokoli odpadu z oV na přepravní prostředek
vystaví zhotovitel objednateli doklad o převzetĺ odpadu' Při nakládánĺ a přepravě se zhotovitel zavazuje
dodrŽovat pravidla a podmÍnky přepravy a manipulace v areálu BČoV určená objednatelem a/nebo plynoubĺ
z právních předpisů. V případě poŽadavku orgánů státnĺ spráVy bude respektována jimi stanovená trasa
průjezdu vozidel k přepravě oV a odpadů z oV.
V případě převzetĺ odpadu dle této smlouvy vystavĺ zhotovitel objednateli doklad o převzeti odpadu' ve kterém
bude uveden název a katalogové čislo odpadu a hmotnost Či množstvĺ, a to minimálně jednou měsĺčně'

6. cena plněnĺ, způsob nakládání s odpady

6.1 Cena pĺnění je stanovena na základě zadávací dokumentace veřejné zakázky a podané nabĺdky.
Zhotovitel bude své sluŽby Účtovat dle níŽe stanovených jednotkových cen.

Skladba jednotkové ceny (Kč/t odpadu} za převzetí, zpracování a využití či odstranění a likvidaci oV a
jakéhokoli odpadu z oV
jednotková cena bez (DPH) ] Kč
výŠe DPH 20 % (č
celková jednotková cena včetně DPH !,J Kč

Cena za převzetí, zpracování a vyużitĺ či odstraněnĺ a likvidaci oV a jakéhokoli odpadu z oV bude vypočtena
měsíčně jako součin jednotkové ceny za tunu oV a hmotnosti oV v tunách pŕevzaté zhotovitelem
v přísluŠném měsíci dle měření provedeného Zhotovĺtelem.

ľ:io
ĺ/_.
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6.2 Cena je sjednána v českých korunách a je stanovena jako nejvýše přÍpustná. Cena obsahuje oceněnÍ
všech poloŽek nákladů nutných k řádnému splnění, vyjma zvýšených nákladů na převzett a naloŽení
s nevyhovujĺcĺmioV.

6.3 Jednotkovou cenu se strany zavazují změnit, a to pÍsemným dodatkem uzavřeným na výzvu kterékoli ze
stran bezodkladně po vzniku ti projevení kterékoli z následujících skutečnostĺ:

a) Jedenkrát ročně se jednotková cena zvýŠí o výši průměrné míry inflace v oboru doprava za
předchozĺch dvanáct kalendářních měsĺců vyhláŠenou Českým statistickým Úřadem'

b) V přĺpadě zmény sazby DPH se jednotková cena změní tak, aby účtovaná DPH odpovĺdala
aktuální právnĺ úpravě'

c) V případě' Že právní úprava nově zaloŽí či změnÍ poplatkovou povinnost Öi daň zatéŽujÍcÍ
způsob naloŽení s oV, resp. odpady z oV, vyuŽívaný zhotovitelem a/nebo zatěżující
zhotovitelem uŽívaná zařízenĺ k takovému naloŽení.

6'4 Jednotkovou cenu se slrany zavazují změnĺt podpisem změnového listu na výzvu kterékoli ze stran, a to
bezodkladně po vzniku Öi projevenĺ následujÍcí skutetnosti'

d) V přĺpadé' że oV nebude odpovídat Minimálnĺm parametrům, zvýší se jednotková cena o
ĺrrriěanÁ a inĺłnałnaÄnÄ nlalzałą}alnÁ aĄbląAll Ťh^}^r,;ł^l^ anaianá a nřínaĺ{nal ĺ ĺ'rnlarlal léY)ĺ99l19 ą Jgvllvallqvl19 ylv^94ql9ll|g llq^lquy 4llvlvYlt9'9 ĐPvJgl19 9 PllPgvllvu uyl9vvu

technologického pľocesu zpracovánl oV' Íesp' odpadŮ z oV na Hlavnĺm zařízenĺ či
s nezbytným vyuŽĺtĺm náhradnÍ technologie'

7. Povinnosti zhotovitele

7.1 Zhotovitelje povinen při plněnÍtéto smlouvy respektovat (dodrŽet pożaclavky) zacJávacĺch podmlnek,
na základě nichŽ doŠlo k zadávacímu řízení a k uzavřenĺtéto smlouvy.

7 '2 Zhotovitel se zavazuje v přĺpadě znečĺštění veřejných komunikacĺ bezodkladně tyto nečistoty
odstranit.

7.3 Zhotovitel se zavazuje seznámit s bezpečnostnÍmi riziky, snimiŽ se mohou jeho zaměstnanci a
subdodavatelé setkat v provozovnách objednatele při plnění této smlouvy, a to bezodkladně po jejich
předloŽení ze strany objednatele.

7.4 Zhotovĺtel odpovídá za škody zpŮsobené třetím osobám při plněnÍ této smlouvy nebo vsouvislosti
s činnostĺ zhotovitele.

7'5 zhotovitel se zavazuje udrżovat po celou dobu plněnĺtéto smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu
zpťlsobenou uchazečem třetí osobě při výkonu jeho podnikatelské činnosti, pľičemŽ minimálnĺ výŠe pojistného
plnění na jednu pojistnou událost musí činit alespoň 30 mil. Kč.

7.6 Na plnění veĘné zakázky v postavenĺ manaŽera kvality a manažera zakázky se musí podÍlet osoby,
prostřednictvĺm kterých zhotovitel prokazoval splnění příslušných technických kvalifikaěnĺch předpokladťl
podle zadávacích podmínek anebo jiné osoby, které vŠak splňujĺ minimálnĺ poŽadavky kladené na tyto
profese/pozice uvedené v zadávacĺch podm ín kách'

7'7 Pokud při činnosti zhotovitele budou vznikat jakékoliv odpady, zavazuje se zhotovitel kjejich
odstraněnĺ či vyuŽitĺ na své náklady a v souladu s platnou legislativou.

7.8 Zhotovitelje povinen přł plněnítéto smlouvy (na svůj účet) realizovat kontinuální měřenĺ mnożstvíoV
(vtetně vyjádřeni hmotnosti v tunách) a hodnoty obsahu suŠiny v o/o z celkové hmotnosti oV (v tunách)'
Konkrétní způsob měřenĺ odpovídajícĺ právnĺ rJpravě a aktuálním použĺvaným metodám je věcí zhotovitele a
je navrŽen v příloze t. 4 této smlouvY. Hodnota obsahu sušiny v % z celkové hmotnosti oV (v tunách) musĺ
být sledována průběŽně. o výsledcích měření musĺ zhotovitel pořizovat záznamy pro svou potľebu a na
vyżádání je poskytne k nahlédnutí objednateli. MěsíčnÍ záznamy o produkci hmotnosti oV budou sloużĺt jako
podklad pro fakturaci.
Fyzikálnĺ a chemické parametry oV budou sledovány následovně. Stanovení těchto parametrů provádí
objednatel s četnostĺ 1 x za měsíc ve vlastní nebo externĺ laboratoři a protokol o výsledcích měření předá
bezodkladnězhotoviteli. Zhotovitelje oprávněn provádět si na své náklady vlastnÍ analýzy' Pokud zhotovitel
bude mĺt pochybnostĺ o správnosti hodnot, které mu předal objednatel, je oprávněn na své náklady provést
vlastnĺ analýzy v akreditované laboraloři. Pokud přitom bude zjištěn rozdÍl oproti výsledkům analýz od

objednatele, bude provedeno kontĺolnÍ měření stejných parametrů v nezávislé akreditované laboratoři a
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Výsledek jejího měřenĺ bude pouŽit jako chaľakteristika vlastnostÍ konkrétního vzorku oV. Nezávislá
laboratoř bude určena tak, Že zhotoviteĺ předloží objednateli návrh 3 laboratoří a objednatel jednu z nich
vybere.
Pokud se v budoucnu v zájmu zlepŠenÍ či udrŽenĺ kvalĺty poskytované sluŽby zhotovitelem ukáże potřeba
rozšÍřit sledování kvalitativních parametrů nad rámec ukazatelů uvedených výŠe, dohodnou se strany
písemně na rozsahu, ceně a četnosti jejich analýz. Takové rozŠiŕenĺ předmětu plněnĺ této smlouvy bude
povaŽováno za novou veřejnou zakázku či rozŠĺřentveřejné zakázky, na jejĺmŽ základĺě doŠlo uzavřenĺtéto
smlouvy a tato musí být zadána v souladu se zákonem'

8. Povinnosti Objednatele

8''ĺ objednatelse zavazuje poskytovatzhotoviteli bezodkladně součinnost potřebnou pro řádné a včasné
plněníjeho povinnostÍ dle této smlouvy.

8'2 Objednatel bude zhotoviteli pravidelně, bezodkladně po pořĺzení, poskytovat výsledky jím
provedených měřenĺÖi kontrol Öi analýz oV, resp. odpadů z oV.

8.3 objednatel se zavazuje přebÍrat od zhotovitele, a to na svoje náklady bez nároku na úplatu, vodu,
pokud budou splněny následující podmĺnky:

a) voda vznikne jako produkl zařízení pro zpracovánÍ a vyuŽitÍ oV, které bude umĺstěno v areálu BČoV,
a

b) voda bude předávána pokubím, které se napojína vhodném (z pohledu provozu BČoV i zařízení pro
zpracování a vyuŽití oV provozovaného na území BČoV zhotovitelem) místě určeném objednatelem
v objektu aČov, a

c) voda bude vyhovujĺcís ohledem na technologické čistící parametry BloV'
8,4 objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli bezodkladně dokumentaci vyhovujtcĺ práVním předpisům

týkajĺcĺ se paľametrŮ, nebezpeěných vlastností, rozborů a popisu oV' resp. odpadů z oV, pokud bude oV
předáván v reŽimu záRona o odpadech.

8.5 objednate| se zavazuje umoŽnit zhotoviteli, v přĺpadě zpracování a vyuŽití oV v areálu BČoV na zařÍzent
pro zpracování a vyużití oV provozovaného zhotovitelem, přepravovat a do tohoto zařízenĺ přidávat
potřebná aditiva či další media nutná (V mnoŽstvt a kvalitě) dle provozního řádu Či provoznĺch potřeb
zaíízení pro zpracování a vyuŽití oV, resp' odpadŮ z oV.

9. Úhrada ceny

9.1 Cena za zajištěnÍ ěinnostíje splatná měsíčně zpětně, na základě faktury vystavené zhotovitelem na
zäRladé výkazu skutečně převzatých OV. Forma, obsah a způsoby schvalování výkazu budou dohodnuty
nejpozději do 2 měsíců od uzavření této smlouvy' Lhůta splatnosti je 14 dnlj ode dne doručení faktury
objednateli.

9.2 Zälohuobjednatelneposkytuje.

9.3 VeŠkeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb.' o
dani z přidané hodnoty, v platném znění' V přÍpadě, Že úcetnĺ doklady nebudou mÍt odpovídajÍct náleŽitosti, je
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplněnĺ, aniŽ se tak dostane do prodlenĺ se
splatností; lhŮta splatnosti počĺná běŽet znovu od opětovného zaslání náleŽitě doplněných či opravených
dokladů.

10. Smluvní sankce

10'1 Smluvní strany sjednávajÍ smluvnĺ pokutu pro případ' Že zhotovitel poruší svou povinnost řádného a
včasného odběru oV, a to ve výši 20'000'- Kč, za kaŻdý započatý den, v němŽ bude zhotovitel v prodlení
s řádným plněnĺm své povinnosti odběru a nalożení s oV v souladu s touto smlouvou'

10.2 objednatel se zavazuje, pro případ přerušenÍ či zastavenĺ dodávek a předávánĺ oV, uhradit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výŠi 20'000,- Kč zakaŽdý den trvánÍ přerušení či zastavení dodávek a předávánÍ oV'
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10.3 Vpřípadě prodlení sÚhradou jakékoli faktury za provedené plněnÍ vymezené vtéto smlouvě se
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli úĺok z prodlenÍ ve výŠi 0,5 o/o z dluŽné částky včetně DPH za kaŽdý den
prodlenĺ s jejĺ úhradou.

rc,4 Celková výše smluvních pokut nenĺ omezena jakýmkoliv limitem. Ve vŠech přĺpadech platÍ' Že
Úhradou smluvnĺ pokuty nenÍ dotčeno právo na náhradu škody' ve výši přesahujícÍ smluvní pokutu,
zpŮsobené poruŠením povinnosti, na kterou se smluvnĺ pokuta vztahuje.

10.5 Pokud je smluvnĺ strana v prodlení s placenĺm smluvnĺ pokuty, je povinna zaplatit druhé smluvnĺ
straně úrok z pľodlení ve výši 0,1o/o z neuhrazené smluvnĺ pokuty zakaŽdý den prodlenÍ'

10.6 Smluvní pokuta je splatná do 30łi dnŮ po doručení oznámenÍ o ulożení smluvnĺ pokuty druhé stľaně.
oznámení o u|oŽenĺ smluvnĺ pokuty musí vŽdy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zaklädá právo Účtovat smluvní pokutu' oznámenÍ musÍ dále obsahovat informaci o
způsobu úhrady smluvnÍ pokuty'

10.7 Zhotovitel předloŽil objednateli zävazný přĺslib banky, jeż tvořÍ přĺlohu č' 6 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Že nejpozději 1 pracovní den před sjednaným datem zahájenÍ předávánĺ a přebíránĺ oV předá
objednateli originál vystavené bankovní záruky vyhovujícĺ dále popsaným parametrům a parametrům
v tlverlené nřĺloze
objednatel vyŽaduje k zajištění řádného a vÖasného plněnĺ zävazktl zhotovitele z této smlouvy bankovnĺ
záruku, a to zejména za dodrŽení smluvních podmĺnek, kvality a termĺnů plněnĺ veřejné zakázky.
VeŠkeré náklady spojené se zřĺzenĺm a obstarávánĺm bankovnĺ záruky musejĺ být zahrnuty a jsou zahrnuty
v nákladech zhotovitele a promítnuty do výše sjednané ceny, jejĺż dodateÖné navyšovánÍ z titulu
pożadovaných záruk za plněnĺ nenĺ přĺpustné.
objednatel poŽaduje, aby zhotovitel předloŽil jako přĺlohu návrhu smlouvy originál závazného
(bezpodmíneČného) příslibu banky o tom, Že je v přĺpadě uzavření této smlouvy s objednatelem je
připravcna pookyłnout a poskytnc bankovní záruku za dodrŽení smluvníoh podmĺnek, kvality a termĺnťl
provedenĺ plnění zhotovitele dle této smlouvy ve výši 5,0 mil' Kt formou záruční listiny výhradně ve prospěch
objednatele jako oprávněného. Bankovnĺ záruka musÍ být vystavena jako neodvoĺatelná a bezpodmínečná,
přitemŽ banka se zaváŻe k plnění bez námitek a na základé první výzvy oprávněného. Platnost závazného
přĺslibu banky musl být nejméně do konce lhŮty, po kterou je uchazeÖ svoji nabÍdkou väzän prodlouŽené o
90 dnů.

10.8 Závazný přlslib banky musĺ obsahovat nejméně tyto tlldaje: a) název a sÍdlo banky, b) název a sĺdlo
klienta (objednatele/uchazeče), c) výŠi závazně přislĺbené záruky' d) Účel závazně přislĺbené záruky, e)
označení oprávněného k cerpánÍ přislíbené záruby' Bankovní záruka zajišťuje řádné plnění veřejné zakäzky
v souladu s podmĺnkami této smlouvy, přičemŽ: a) výše takto zajiŠtěné částky je 5'0 mil. Kč' b) právo ze
záruky je objednatel oprávněn uplatnit v přĺpadech, Že zhotovitel neplnĺ předmět této smlouvy v souladu
s uzavřenou smlouvou, objednateli vzniknou z tohoto důvodu pohledávky vůÖi zhotoviteli a zhotovitel tyto
splatné pohledávky' vtetně náhrady škody a smluvnÍ pokuty, neuhradí objednateli ani do 90 dnů od doruČenĺ
výzvy objednateĺe k jejich úhradé pohledávky zhotoviteli, c) bankovní záruka musí být Vystavena nejdřĺve 30
dnů před sjednaným datem zahájení předávánĺ a přebĺránÍ oV, d) bankovnĺ záruka bude objednateli
předloŽena vŽdy s platností na dobu 1 ľoku plněnÍ této smlouvy s tĺm, Že nejpozději 1 měsic před ukonČenĺm
platnosti bude nahrazena novou bankovnízárukou, ve sĘné výši a s platnostĺ opět 1 rok. NepředloŽení nové
bankovnĺ záruky zakládá právo objednatele k inkasu plné výše bankovnĺ záruky, kterou zadavatel aktuálně
disponuje, e) záruka musĺ být objednatelem uvolněna dnem, kdy dojde k ukoněení plněnĺ této smlouvy,
přičemż objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli originál bankovní záĺuky (záruöní listiny) bezodkladně po

ukončenÍ jejÍ platnosti, f) před uplatněním plnění z bankovní zäruky oznámí objednatel jako oprávněný
pĺsemně uchazeěivýŠipożadovaného plněníze strany banky jako povinného, g) zhotovitelje povinen dorutit
zadavateli novou záručnÍ listinu ve zněnĺ shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původnívýŠizáruky) vżdy
nejpozději do 14_ti kalendářnĺch dnů od kaŽdého uplatněnĺ právaze záruky objednatelem, resp. do 14 dnů
před ukoněením platnosti dosavadnĺ záruky.

ĺ1. Vyšší moc

11'1 Zhotovitel a objednatel nenĺ vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění
závazkťl, jestliŽe jeho prodlení v plnění závazkťl dle této smlouvy je výsledkem nějaké události způsobené
,,VyšŠí mocĺ". KaŹdá ze stran se musí snaŽit co nejdříve překonat následky vyŠšÍ moci

11.2 Pro rlčely této smlouvy znamená,,Vyššĺ moc" událost mimo kontrolu zhotovĺtele iobjednatele, kteroq
nelze předvĺdat a nezahrnuje chybu nebo zanedbänl ze strany zhotovitele i objednatele' Takové události
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mohou být zejména války, revoluce, poŽáry, zápłavy, zátopy, zemĺätřesenĺ, vichřice Či obdobné jevy, pád

letadla, epidemie, karanténní omezení, stávky apod.

12. ostatní ujednánĺ

12'1 Zhotovitel se zavazuje, że činnosti prováděné podle této smlouvy bude realizovat v souladu s platnými
právními předpisy České republiky.

12.2 Smluvnĺ strany se dohodly na následujícím oprávněnÍ kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy.
Kontaktní osoby na svojĺ straně můŽe kaŽdá ze stran změnit, a to s účinností od doľucení oznámení změny
druhé straně'

oprávněnĺkontaktnÍchosob:podpiszměnovéholistu'-"
12'3 objednatelje oprávněn kontľoĺovat plněnĺ smlouvy, a zjistí-li' Že zhotovĺtel płní smlouvu v rozporu se
svými povinnostmi' je oprávněn żádat po zhotoviteli odstraněnÍ vad vzniklých vadným plněním smlouvy
řádným způsobem.

12.Ą obě smluvní strany prohlašuji, że veŠkeré informace získané nebo zjiŠtěné při plněnĺ této smlouvy
jsou předmětem obchodnÍho tajemstvĺ, a zavazujĺ se nezveřejňovat je, nevyuŽívat je kjiným úcelům neŽ
plnění této smlouvy a nepředávat je třetĺm osobám s výjimkou osob oprávněných ze zákona k prováděnĺ
kontroly či plněníjiných zákonných povinností a oprávnění.

12'5 V případě zániku jedné za smluvnÍch stran přechází veškerá práva a povinnosti vyplývajĺcí z této
smlouvy na jejĺho právnĺho nástupce.

12.6 objednatel se zavazuje pro přĺpad provozování BÖoV jakoukoli třetí osobou odlišnou od objednatele,
zavázat tuto osobu k uzavření smlouvy se zhotovitelem' jejíŽ obsah bude shodný s touto smlouvou, a podle
které bude nadále objednateĺ oprávněn a povinen plnit svoje smluvní závazky plynoucí jinakz této smlouvy.

12.7 V přÍpadě, Že kterékoli ujednánÍ této smlouvy se stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným,
nezákonným ěi nevynutitelným a lze jď1 oddělit od ostatnĺch ustanovení této smlouvy, zůstávají ostatní
ustanovení smlouvy nadále nedotčena' SmluvnÍ strany se tÍmto zavazujl, Že nahradĺ neplatné, neúčinné,
nezákonné či nevynutitelné ujednání ujednánĺm platným, úÖinným, zákonným a vynutitelným tak' aby
nahrazené ujednánĺ odpovídalo účeĺu původnímu ujednání a této smlouvě

12.8 Smluvní strany se dohodiy, Že od této smlouvy nelze odstoupit, vyjma odstoupení z důvodu
závaŽného porušenĺ povinnosti (podstatné poruŠení smluvnĺ povinnosti ve smyslu obchodnĺho zákoníku)
druhou stranou definovaného v této smlouvě. Smluvní strany výslovně vylučujĺ odstoupenĺ z důvodu
nepodstatného porušení smluvnĺ povinnosti kteľoukoli ze stran.

Závažným (podstatným) porušením povinností se pro účely této smlouvy ľozumĺ:

a) takové poruŠení některé smluvní povinnosti či smluvnĺho závazku, při kterém je poruŠujÍcÍ strana
v prodlenÍ s plněnÍm takové povinnosti li zävazku delšĺm než 10 dnů a toto prodlenĺ neodstran[
(včetně nápravy vzniklé Škody druhé straně) aniv dodatečné přĺměřené lhůtě (minimálně lhůtě10 dnŮ
po uplynutĺ definovaněho prodlenĺ), kterou určí poŠkozená strana po uplynutí definovaného prodlenĺ
v písemném oznámení doručeném poruŠujíci straně'

b) zhotovitel přestane splňovat podmĺnky zákonné stanovené (oprávněnÍ) k převzetí oV, resp. odpadů
z oV, a tento stav nenapraví ani do 45 dnů od jeho vzniku.

c) přÍslušný inso|veněnĺ soud vydá pravomocné rozhodnutĺ o úpadku druhé smluvnĺ strany.

odstoupením od smlouvy nenĺ dotčeno právo stran na náhradu Škody, nenĺ dotČena platnost a Účinnost.

12.8 Kterákolĺ ze stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez dŮvodu' Výpovědnĺ lhŮta činí 3 měsÍce a
potÍná běŽet prvním dnem po dni, ve kterém dojde k doručení pĺsemné výpovědidruhé smluvnĺstraně.

12.9 Smluvnĺ strany se dohodly, Že kromě výŠe uvedených případů lze smlouvu ukoněit dohodou
smluvnĺch stran.

12.10 Zhotovitelje oprávněn tuto smlouvu ukončit odstoupením, pokud správnÍ orgán (zejména stavební či

vodohospodářský) neáá souhlas se stavebnĺmi či jinými Úpravami v areálu BtoV, jenŽ jsou nezbytné pro

vybudovánĺ a provozování Hlavního zařízení,

12.11 V ostatním touto smlouvou výslovně neupraveném se řÍdí práva a povinnostĺ sm|uvních stran

ustanovenĺmiobchodního zákoníku Č. 513/1991 Sb., ve znění platném z době uzavřenísmlouvy.

12.12 Ke změně nebo doplnění této smlouvy můŽe dojÍt jen v písemné formě, přičemŽ dodatky se
ch ronologicky čísluj í.
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12.13 Smluvní strany se zavazujĺ, że změny r]dajů týkajícĺ se zmény Údajü o objednateli nebo zhotoviteli
nebo ridajŮ o kontaktnĺch osobách, uvedených v článku 1, si budou oznamovat bezodkladně pĺsemně tak, aby
nemohlo dojĺt ke zmařenĺ r]čelu této smlouvy nebo omezené řádného plněnĺ smlouvy'

12.14 Tato smlouva je platná a účinná ode dne podpisu oběma smluvními stranami,

12.15 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotovenich , z nichż kaŽdá smluvnĺ strana obdrŽí dva výtisky'

V Pardubic|c n łne &.,.{ť: k,łł V Hradci Kľálové dne 29. 5.2012

lng. Pavel obchodnĺ ředitel'
podepisuje na plné moci

Za objednatele: za złť&ĺl$ť$' Peđ*r"*r, *.*"
Pľ*běŽna l94Dls

500 09 Hrodec KrÓlové
DlČ: ĘZ42l94920

Přĺlohv:

Příloha č. 1 -

PřÍloha č. 2 -

Přĺ|oha Ö. 3 _

Příloha č' 4 _

Příloha č. 5 -

Přĺloha č. 6 _

Podrobný plán areálu BtoV
Plán plněnĺ veřejné zakázky
Kvalita a mnoŽstvĺoV
Měření oV
Seznam subdodavatelťl

Bankovnĺ záruka - závazný přĺslib

Ě

Strana 8/8


