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sM LoUVA o PosKYToVÁN í TEcHNlcKÝcH stužEa č. azl2ora

Nře uv€deného dňe, měsíce a řoku smluvnístíany

Zhotovitel: BlLlT s.r.o.

Třebízského 873, 390 02 Tábor

žapsána v oR u Krajského soudu V Českých Budějovicích, odd, c, vložka 18366

lČ: 62o65661 DlČ: cz62065651

Bankovní spojení: Fio Banka -Tábor, č,ú,; 2900232439/2070
(dále len,,žhotovitel")
zastoupéná: ln8. Janem Podlešákem -jednatel 5polečnosti
tel,: + 420 734 440 680, e-mail| jOb.(Q!i]j!.9Z

objednatel| základníškola Havlíčkův Břod, Konečná 1884

zapsána u Krajského soudu V Hradci Králové, odd, Pr, v|ožka 111

lČ:7o910995
(dále jen objednatel)
zastoupená: M8r. Janou Beránkovou - ředitelkou školy

tel.: + 420 731 641 930 (+420 569 427 850), e-mail: zskon@hbnet.cz

uzavřely tuto smlouvu o pos kytová n í tech nických služeb (dále jen,,smlouvao poskytování služeb" ánebo

,,smlouVa").

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného

Vnitřního předpisu jsou opráVněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu
jiných osob,

l.

úvodní ustanovení
1. obě smluvní strany se dohodly na uzavřéní této smlouvy o poskytování služeb, a to scílem

, Vymezit základnI a obecné podmínky.jejich obchodního styku, včetně \rymezení jejich základních práv a

povin ností Vy plýVa.iících z tohoto závazkového Vztahu.

2. smlouva o poskytováníslužeb je uzavírána s ohledem na záměr objednatele využíVat za úplatu

služeb zhotovitelem a Vůli zhotovjtele tyto služby za úplatu objednateli poskytovat.

3. Zhotovitel beře na Vědomí, že objednatelje společností poskytující komplexní stravovacíslužby
pro společnosti, instituce, školy, nemocnice, sociální ortanizace a business centra.
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4, Zhotovitel je spo|ečností zabýVající se komplexní hy8ienou odpadních Vod a odpadů
gastronomických plovozů a tudíž prohlašujé, že splňuje veškeré odborné a kvalifikační předpoklády pro

řádné plněnítéto smlouvy.

ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je záVazék zhotovitele poskytovat po dobu platnosti této smlouvy

objednateli služby vymezené v článku lll. této smlouvy (dále jen ,,služby") a objednatel se zavazu.ie za

poskytnuté 5lužby uhřadit sjednanou cenu slanovenou v příloze č. 1této smlouvy.

2. služby Vymezené Včlánku lll, této smlouvy se zhotovitel zavazuje poskytovat V provozovnách

určených objednatelem (dále jen,,provozovny"), přičemž seznam těchto provozoven je ke dni podpisu

této smlouvy uveden V příloze č, 1. smluvní strany 5e současně dohodIy, že seznam provozoven dle Věty

předchozí může b,^.iednostranně měněn, přičemž ke změně může dojít nejen písemným dodatkem

k této 5mlouvě, ale také jinou písemnou či elektronickou formou (emailem), případně i ústním jednáním

mezi smluvními stranami, smluvní strany výslovně prohlašují, Že poČet provozoven, VnichŽ zhotovitel

poskytuje sVé služby, není uzavřený a může být V 50uladu 5 tímto odstavcem měněn,

lll.
Poskytováné služby

1, zhotovitel se zavazuje pravide|ně poskytovat ob.iednateliV provozovnách tyto služby:

a) zajištění pravidelného odvozu biologjcky rozložlte|ného odpadu {dále také jako ,,BRo") nebo

védlejších živočišných produktů (dále také jako ,,VŽP") ") a jed|ých olejů z provozovén objednatele (dále

také jako ,,doplňkové 5lužby"). součástí doplňkových služeb je zajištění pravidelného odvozu ,,VŽP" dle

dohodnutých termínů 5 objednatelem. součástl doplňkových služeb je dále bezplatné á dočasné

poskytnutí potřebného množství přepravních nádob (oba|ů) o obsahu 25150 litrů, Zajištění mytí a

desinfekce pronajatých nádob, za.iištění potřebné dokumentace k odebranému odpadu (VŽP) a jedlých

olejů dle platné lesjslativy {přepravnía evidenční listy).

2, služby dle odstavce 1 tohoto článku se zavazuje zhotovitel po§kytovat objednateli V uvedené
provozovně a to V práVidelných termínech stanovených v příloze Č. 1této smlouvy. Termíny pro

poskytování služeb jsou závislé na Velikosti provozovny. služby dle odstavce 1 tohoto článku jsou

poskytovány již bez jakékoliV další objednáVky,

, lV,

cena poskvtovaných služeb

1, cena za poskytované službyje stanovena v příloze č,2 této smlouvy,

2. Fakturu/daňový doklad za poskytnuté služby je zhotovitel opráVněn předat zaměstnanci příslušné

provozovny, kde byly služby poskytnuty nebo přímo objednateli a to 1x íněsíčně. Přílohou faktury je

Vždy evidenční list uvedený v příloze č.3 smlouvy.
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3. smluvnístrany se dohodly na tom, že splatnost faktury/daňových dokladů činí 14 kalendářních dní,

4. Pro případ prod|ení objednatele 5úhradou faktury/daňového dokladu je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednáteli zákonný úrok z prodlení,

Ťermín plněnía ostatní uiednání
1.služba dle článku lll. odst. 1, písm. ai, ti.zajištění pravjdelného odvozu bjolo8icky rozložitelného
odpadu (dále také jako,,BRo") z provozovny nebo Vedlejších živočišných produktů {dále ta ké .ia ko ,,VŽP'')
a.iedlých olejů z provozovén objédnatele bude poskytována v termínech dohodnutých s objednatelem a
to 2 x týdně (úteÝ páték) nebo dle dohody s objednatelem.

2. objednatelje povinen o nádoby dle článku lll odst. 1 řádně pečovat a chránjt je tak, aby nedošlo ke
jejjch poškození nebo ztrátě. smluvní strany 5e dohodly na tom, že cena jedné nádoby v přlpadě
poškození, zničení či ztráty činí5oo,, Kč a tuto cenu je objednatel povinen na \.ízvu uhradit zhotoviteli.
Ustanovení tohoto odstavce, včetně smluvní pokuty se užije i pro případ, kdy objednatel, ačkoliv byl
k tomu zhotovitele řádně VyzVán, nevrátí zhotoviteli nádoby poskytnuté objednateli dle odst. 2 tohoto
článku.

3. objednatel je povinen zajistit řádný přistup do provozoven, kde je zhotovitel povinen dle této
smlouVy poskytnout služby.

Platnost á ostatníUiednání

1. Platnost této smlouvy se sjédnáVá na dobu neurčitou s účinností od 1,5.2018 aje vyhotovena ve dvou
vyhotoveních, z nichž obdrži objed natel i zhotovite l jede n výtisk,
2, smlouvu může Vypovědět každá smluvní strana bez udání důVodu, Výpovědnldoba činí3 měslce a
počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně,

VTáboře, dne: q,4" 204Q V Havlíčkově Brodě, dn., 'lt . | . 0,0l(
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službv dle článku lll. bod 1.o):

zák|adní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884, Konečná 1884, 580 01 Havlíčkův Brod

Přilohd ě.2

MĚSÍČNÍEKONOM|CKÝ ROZPOČEÍ:

TEcHNlcKÉ stUžBY

Výkup a odvoz 1 kt použitého potraVinářského oleje ..,,,,,,,.........,,,,,................,,,,.,..................,3,50,- Kč

zajištění praVidelného svozu VŽPlBRo (bez DPH 27%).........-----...--....,,,,,,..................,,,,800,- Kč

- ve \^ýše uVedené ceně jsou 4 ks sudů á 50 litrů, každý další sud ...,...,....,,,...............,,,,,,,,,......150,- Kč

Výše uvedené.eny jsou bez DPH,

(úterý, pátek)
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Eviden€e přepravovaného VŽP kelI

Vedlejší produkty žiVočišného původu-mat. 3, kategorje

(neníurčen k lidské spotřebě)

Použib/ potravinářský olej dle nařízení EU 1069/2011

původce:

|č:

Základníškola HaVlíčkůV Brod, Konečná t884

7o910995

Základní škola HavlíčkůV Brod, Konečná 1884

celkem

období

datum

vydání

doprava silniční.

svožové místo počet svozů počet obalů celkem kg.

Kuchyň 2x V týdnu

l

odběratel: Datum, razítko, podpis:

BILlT s.r.o

ířebízského 873, 390 02 Tábor

lČ; 62065661, Dlč| cz62o65661

iťLr,
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