
Dodatek č. OS/OZP - 0139/2009 - DOS ke smlouvě o zajištění
služeb č. OS/OZP - 0139/2009 ze dne 26.3.2009

I.
Smluvní strany

Město Jaroměř
náměstí Československé armády 16
551 33 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení;
dále jen objednatel,

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové
IČ: 42194920
DIČ: CZ 4219492
Bankovní spojení:
zapsána v obchodn vé, oddíl B, vložka 389
dále jen dodavatel, na základě plné moci

se dohodly uzavřít tento dodatek za podmínek uvedených v následujících článcích;
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Článek č. IV. se nahrazuje a nově zní:

IV.

Cena

Celková čá.stka za služby/kaleiidářní rok bez DPH 3 826 723Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění zbytkového komunálního odpadu 3 133 669Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění/využití odpadu z plastu 441 422Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění/využití odpadu z papíru 206 272Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění/využití odpadu ze skla 45 360Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění nebezpečného odpadu OKč

K uvedeným cenám bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši.

Celkem za rok bez DPH 3 826 723Kč

svoz a likvidace zbytkového směsného komunálního odpadu 2,666 t/rok

svoz a likvidace nebezpečného odpadu 10 t/rok

svoz separovaného plastu svoz Ix týdně - kontejnery o objemu 11001, úterý

svoz separovaného plastu

svoz separovaného papír

svoz 1 za 14 dní, nádoby o objemu 1201, viz
příloha 1

svoz Ix týdně - kontejnery o objemu 11001, středa

svoz separovaného skla svoz dle potřeby minimálně Jednou měsíčně

4. svoz odpadkových košů týdně

Recyklační poplatek bez DPH

Směsné plasty 1245 Kč/t

Směsný papír 750 Kč/t

Sjednané ceny za poskytované služby jsou pevné.

Smluvní cenu lze upravit:

1. Za provoz mobilní sběrny dle nabídky dodavatele, a to podle skutečné trasy a skutečného 
množství sebraných odpadů. Nabídka na provoz mobilní sběrny je uvedena v příloze č.2.

2. Pokud skutečné množství využitého či odstraněného komunálního odpadu bude vyšší popř. nižší 
než je předpokládané množství uvedené v cenové kalkulaci této smlouvy - viz. čl. IV. Cena. 
Cena bude upravena dle aktuálního množství, a to o částku 1,226,90 Kč/t + příslušné DPH.

3. Pokud dojde ke změnám neovlivnitelným ze strany dodavatele
legislativní změny: sazby daní
navýšení ceny o výši inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem (řetězovým indexem- 
pomocí průměrných ročních indexů inflace, počínaje rokem 2010)

Tyto změny se promítnou v konečném vyúčtování, viz. Článek V. bod 4., ve kterém dodavatel 
předloží rozúčtování těchto položek.
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4. Objednatel bude požadovat Jiné služby, než které Jsou uvedeny v této smlouvě - viz. čl. 111 této 
smlouvy.

5. Změnou případně zrušením recyklačního poplatku, pokud se k tomu v čase změní vnější podmínky.

Článek č. V. se nahrazuje a nově zní:
V.

Platební podmínky

1. Cena za služby bude hrazena měsíčně ve 12 dílčích měsíčních splátkách, vypočtených z celkové 
částky za služby za kalendářní rok (viz čl. IV.). DUZP bude posledním dnem kalendářního měsíce. 
Faktura bude splňovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy ČR, zejména 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

2. Faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů od DUZP, tj. nejpozději do 15tého dne následujícího 
měsíce.

3. Splatnost faktury Je 25 dnů ode dne vystavení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení 
platebního příkazu bankou objednatele. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých 
termínech uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

4. Konečné vyúčtování bude provedeno k 31.12. kalendářního roku, DUZP bude datem zjištění 
fakturované částky nejpozději však k 31.1. následujícího kalendářního roku. K tomuto datu bude také 
vystavena faktura resp. daňový doklad se splatností 25 dnú ode dne vystavení.

5. Recyklační poplatek bude fakturován Jako samostatná položka na základě skutečného množství a 
sjednané ceny.

Článek č. VII. se nahrazuje a nově zní;
Vil.

Závazky a povinnosti dodavatele

1, Dodavatel se zavazuje pokračovat ve svozové službě v rozsahu smlouvy OS/OZP-0139/2010 
účinné od 1.4.2009 po celém správním území města Jaroměře.

2, Dodavatel Je zodpovědný za provádění služeb v souladu s požadavky příslušných předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění, 
zejména pak přednostně využívat odpady vzniklé na území města Jaroměře.

4. Dodavatel se zavazuje zajistit svoz nádob na zbytkový komunální odpad z přechodného 
stanoviště (stanoviště, kde Jsou nádoby popř. originál pytle přistaveny ke svozu odpadů 
oprávněnou osobou) bez ohledu na klimatické podmínky.
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5. Dodavatel se zavazuje vést evidenci nádob na zbytkový komunální odpad a dle této evidence 
označit příslušný počet nádob. Evidence bude provedena na základě podkladů dodaných 
objednatelem v dvouměsíčním časovém předstihu.

6. Dodavatel se zavazuje svážet kompozitní obal duálním systémem společně s plasty.

7. Dodavatel se zavazuje, že všechny druhy odpadů získané v rámci svozu tříděného odpadu, 
mobilního svozu a svozu nebezpečného odpadu budou vytříděny a budou přednostně materiálově 
využívány.

8. Dodavatel se zavazuje že všechna svozová auta budou viditelně označena v den svozu druhem 
sváženého odpadu (např. „svoz plastů“).

9. Dodavatel se zavazuje označit všechna svozová auta podílející se na plnění zakázky hesly v rámci 
kampaní pořádaných společností EKO-KOM a.s., pokud o to objednatel požádá.

10. Dodavatel je zodpovědný za průběžný úklid přechodných stanovišť nádob o objemu 1 100 1. Za 
průběžný úklid je považován i svoz odpadů ze stanovišť určených pro sběr a shromažďování 
separovaných odpadů (papír, plasty vč. tetrapaku a sklo), které do nádob na uvedené odpady 
nepatří (dále jen příměsi). Tyto příměsi budou sváženy v rámci svozových tras směsného 
komunálního odpadu.

11. Při svozu odpadů dle čl. II odst. 1. l. je dodavatel povinen sběrné nádoby po vyprázdnění vrátit 
zpět na přechodné stanoviště.

12. Dojde-li při svozu odpadů dle čl. 11 odst. 1.1. k poškození sběrné nádoby je povinen oprávněný 
zástupce dodavatele na základě oznámení projednat tuto věc s uživatelem nádoby do 1 týdne po 
oznámení.

13. Náhradní termín prokazatelně neuskutečněného svozu se dodavatel zavazuje provést v nejbližším 
možném termínu po dohodě s objednavatelem a to během následujících dvou pracovních dnů.

14. Dodavatel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného termínu v důsledku nenadálých situací, 
zajistit náhradní svoz během dvou následujících pracovních dnů.

15. Dodavatel se zavazuje řídit se harmonogramem svozů odpadů uvedených v čl. 11 této smlouvy 
dle jednotlivých příloh této smlouvy.

16. Svoz zbytkového komunálního odpadu od právnických a fyzických osob oprávněných 
k podnikání se smluvním vztahem uzavřeným přímo s dodavatelem bude probíhat v den mimo 
svoz, který je předmětem této smlouvy.

17. Dodavatel se zavazuje vést za objednatele měsíční průběžnou evidenci odpadů v souladu se 
zákonem o odpadech a jeho prováděcích předpisů a poskytovat jí objednateli v měsíčních 
intervalech.

18. Dodavatel se zavazuje poskytovat pravdivé podklady pro hlášení společnosti EKO-KOM a.s. 
Podklady budou rozděleny zvlášť z mobilní sběrny a ze svozů separovaného odpadu popř. od 
fyzických osob.
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19. Dodavatel se zavazuje předávat objednateli roční evidenci odpadů do 25. ledna každého roku a 
do tří dnů od obdržení případných připomínek tyto zapracovat a předat novou evidenci.

20. Dodavatel se zavazuje předávat roční evidenci odpadů v digitální formě, která bude kompatibilní 
se softwarem objednatele a po odsouhlasení objednatelem rovněž v písemné formě.

21. Dodavatel je povinen předložit na vyžádání pověřeným pracovníkům města potřebnou 
dokumentaci a poskytnout pravdivé údaje o nakládání s odpady.

22. Dodavatel se zavazuje pořizovat a předávat objednateli fotodokumentaci včetně záznamu data a 
času v případě, že neprovede svoz nádob z jakýchkoliv důvodů (např. hořící nádoba, nevyhovující 
technický stav nádoby, porušení vyhlášky města atd.).

23. Dodavatel je povinen zajistit, aby odpadové nádoby nebo kontejnery po jejich vysypání, byly 
vráceny zpět na místo, kde byla nádoba před svozem umístěna.

24. Dodavatel se zavazuje ohlásit přepravu nebezpečného odpadu za objednavatele v systému 

SEPNO jako odesílatel.

25. Dodavatel je povinen každé 3 měsíce vyhodnotit situaci plastů a papíru na trhu s ohledem na 

zavedení recyklačního poplatku. Toto vyhodnocení dodavatel předloží objednavateli do 10 dnů 

následujícího měsíce.

Článek č. Vlil. se nahrazuje a nově zní;
VIII.

Závazky objednatele

1. Objednatel se zavazuje hradit dodavateli za služby dle čl. III cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

2. Objednatel je zodpovědný za správnost a přesnost všech poskytovaných informací a údajů, jakož i 
za aktualizaci údajů a dat, potřebných pro zajištění kvalitní služby jako např. informace o počtu a 
umístění sběrných nádob na tříděný odpad., požadavky na frekvenci svozu atd.

3. Objednatel se zavazuje informovat občany o pravidlech a podmínkách systému nakládání s odpady 
na území Města Jaroměře. Na propagačních materiálech bude použito logo firmy dodavatele.

4. Objednatel odpovídá za přesné a včasné poskytnutí informací všem uživatelům sběrných nádob o 
podmínkách systému sběru, přepravy, třídění, využívání a od.straňování odpadů a to zejména u 
odpadu uvedeného v čl. II této smlouvy.

5. Objednatel je povinen zajistit v zimním období průjezdnost komunikací v jeho správě v den svozu.

6. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli rozpis stanovišť odpadkových košů vč. mapy.

7. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli pravidelně veškeré změny počtu separačních nádob 
vč. jejich rozmístění na území města.
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8. Objednatel se zavazuje projednat změnu výše recyklačního poplatku, stanovenou po dohodě s
dodavatelem do konce měsíce ve kterém obdrží vyhodnocení recyklačního poplatku dle čl. VII odst.
25.

Článek č. XIÍI. se nahrazuje a nově zní;
XIII.

Závěrečná a zrušující ustanovení

1. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím textem souhlasí a na důkaz souhlasu připojují
vlastnoruční podpisy.

2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které
se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a chránit důvěrnost informací druhé strany před
jejich neoprávněným užitím třetími stranami.

3. Smlouvaje vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Tato smlouva jakož i právní předpisy zní vyplývající se řídí obchodním zákoníkem a předpisy
souvisejícími zejména se zákonem o odpadech.

5. .lakékoliv dodatky či změny k této smlouvě, zejména jakékoli úpravy týkající se smluvních cen,
musí být učiněny písemně a podepsány oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu

§ 2 odst. I zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
v registru provede výhradně objednatel - Město .laroměř.

8. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města usnesením č. 0331-10-OZP-RM ze dne
18.03.2020.

V .laroměři dne
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