
SMLOUVA O DÍLO
ČJ: KRPT-38999/ČJ-2020-0700VZ

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 751 51 502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojeni: ČNB: č.ú.
Kontaktní osoba:

E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,objednatel")

a
Firma:
SIdlo:
Provozovna:
Zastoupená:
Osoby oprávněné k podpisu smluv:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Telefon:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín
Ing. Vladimirem Podhorským, oblastním manažerem,
Ing. Vladimír podhorský, na základě plné moci
42194920
CZ42194920
ČSOB Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu: oddíl B, vložka 389

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), následujíci
smlouvu:

.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je činnost zhotovitele spočÍvajÍcÍ v převzetí ostatních a
nebezpečných odpadů, zajištění přepravy z místa původu do místa určení a
nakládání s nimi řádným způsobem v souladu se všemi všeobecně závaznými
právními předpisy, platnými v České republice v době účinnosti této smlouvy, a v
souladu s platným provozním řádem příslušného zařízení k využívánÍ, odstraňování,
sběru nebo výkupu odpadů.
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l Způsob a termín plnění

1. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších znalostí a
schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za
škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele vznikly objednateli,
zhotoviteli anebo třetím osobám.

2. Termín zahájení: nabytím účinnosti této smlouvy.

3. Termín dokončeni: do 30. 4. 2023 nebo do vyčerpání finanční částky 1.950.000,- KČ
bez DPH, podle toho, které z uvedených skutečnosti nastane dřive. Zhotovitel bude
provádět činnost, která je předmětem této smlouvy v předem dohodnutých termínech
nebo dle potřeby objednavatele na základě dňčich objednávek objednavatele.

lV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č,
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná a
činí:
Cena za službu bez DPH: 1.950.000,- KČ
DPH 21%
Celková cena včetně DPH: 2.359.500,- KČ

2. Tato sjednaná cena díla je maximálni a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a
náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s dílem, přičemž smluvní strany se dohodly,
že nemusí dojit k vyčerpáni celé částky.

3. Cena za převzetí, odstranění nebo využití ostatních a nebezpečných odpadů je
stanovena cenovou nabídkou výběrového řízeni vedenou pod č. j.: KRPT-
38999/ČJ-2020-0700VZ, která v sobě zahrnuje veškeré nutné náklady na jeho
provedení. Cena je stanovena na jednotku odpadu (viz Příloha č. 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy).

4. Ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou platné ke dni nabytí účinnosti této smlouvy.
V případě |egis|ativnich změn je objednatel srozuměn, že na výzvu zhotovitele bude
uzavřen dodatek smlouvy, který tyto |egis|ativni změny zohlední.

5. Cena díla bude zaplacena na základě dňčích daňových dokladů (dále jen "faktur")
vystavených zhotovitelem. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat veškeré
náležitosti dle ustanovení § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a dle ustanoveni § 435 občanského zákoníku.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21)
kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli na kontaktní
adresu objednatele. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání
fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatni nárok
na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
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odstranění vady díla uhradit cenu za provedení díla. Okamžikem odstranění vady
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

r 7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se
zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

V.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy, výpověď' smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotoveni díla podle ČI. Ill. ze strany zhotovitele, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dÍIčÍ ceny
objednaného díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejího uplatněni.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na
náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dokončit objednané dílo.

5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:

a) prodlení zhotovitele s provedením objednaného díla o vÍce než sedm (7)
kalendářních dnů;

b) nepravdivé nebo zavádějící prohlášenI zhotovitele.

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řIzení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řizenÍ;
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajícIch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní.

8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem nás|edujÍcÍm po doručení výpovědi.
V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by
mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

9. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.
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Ostatní ujednáni

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dokumenty souvÍsejÍcÍ s dokončeným dilem dle této
smlouvy bude uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve
kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontro|nimi
orgány.

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s provedeným
dílem dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných
k prováděni kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva
financí ČR, Centra pro regionálni rozvoj České republiky, územních finančních
orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora,
případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob,
které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozIcí střet
zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i
při vynaloženI veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny díla.

7. Zhotovitel v plné míře přebírá zodpovědnost za dodržováni všech platných předpisů
zákona o odpadech, BOZP a PO. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv
škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci převzatých odpadu v co nebližším zařízeni
zhotovitele či smluvního partnera zhotovitele od místa nakládky, a to v rámci
Moravskoslezského kraje.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru
smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

2. Pokud není rozhodnuto jinak, tato smlouva se řídí ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
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4. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými soudy.

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve
vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě (2) obdrží
objednatel a jednu (l) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na
všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

8. Nedílnou součásti této smlouvy je Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č.j.:KRpT-
38999/ČJ-2020-0700VZ.

V Ostravě dne 2 G ¶3- 203 V Hlučíně dne í9. j; 2ů2ů

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Příloha Č. 1 ke smlouvě o dílo - č.j. : KRPT -38999/ČJ-2020-0700VZ

Odpady budou likvidovány z nás|edujÍcÍch objektů Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje:

lČP Provozovny Adresa provozovny

1, 7515150200
2. 7515150201
3, 7515150202
4, 7515150203
5, 7515150205
6. 7515150206
7. 7515150207
8. 7515150208
9. 7515150209
10. 7515150210
11. 7515150211
12. 7515150212
13. 7515150213
14, 7515150214
15, 7515150216
16. 7515150217
17. 7515150218
18. 7515150219
19. 7515150220
20. 7515150221
21. 7515150222
22. 7515150223
23. 7515150226
24. 7515150227
25. 7515150228
26, 7515150229
27. 7515150230
28. 7515150231
29. 7515150232
30. 7515150233
31. 7515150234
32, 7515150235
33. 7515150236
34. 7515150237
35. 7515150239
36. 7515150240
37. 7515150242
38. 7515150241
39. 7515150243
40. 7515150244
41. 7515150245
42. 7515150246
43. 7515150247
44. 7515150248
45. 7515150249
46. 7515150250
47. 7515150251
48. 7515150252
49. 7515150253
50. 7515150254
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51. 7515150255
52. 7515150256
53. 7515150257
54. 7515150259
55. 7515150260
56. 7515150261
57. 7515150262
58. 7515150263
59. 7515150264
60. 7515150265
61. 7515150266
62. 7515150267
63. 7515150268
64. 7515150269
65. 7515150270
66. 7515150271
67. 7515150272
68. 7515150275
69. 7515150276
70. 7515150277
71. 7515150278
72. 7515150279
73. 7515150280
74. 7515150281
75, 7515150282
76, 7515150287
77. 7515150283
78. 7515150284
79. 7515150285
80. 7515150286
81. 7515150288
82. 7515150289
83. 7515150289
84. 7515150291

Požadavkp' objednatele:

- odvoz odpadů včetně nakládky a vykládky
- vývoz kontejneru na kovový odpad z automobilni opravny lČP 7515150276 -Ostrava, snížený průjezd 3,3 m

- likvidace kalů z myček automobilů a jeho vyčištění z níže uvedených areálů:
> IČP: 7515150276 -
> lČP: 7515150213-
> lČP: 7515150220-
> lČP: 7515150242 -
> lČP: 7515150222 -

- likvidace odpadů z lapolu olejů a lapáku písku a jeho vyčištěni z niže uvedených areálů:
> lČP: 7515150276 -
> lČP: 7515150252 -
> lČP: 7515150212 -
> lČP: 7515150213 -
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> lČP: 7515150220 -
> lČP: 7515150242 -
> lČP: 7515150281 -
> lČP: 7515150284 -
> lČP: 7515150222 -

- odvoz a likvidace odpadů na základě dohodnutého terminu prostřednictvím kontaktního zaměstnance
zhotovitele uvedeného ve smlouvě o dílo,

- likvidace převzatého ostatního a nebezpečného odpadu bude provedena přednostně v zařízeních zhotovitele
anebo v zařízeních zpracujících odpady v umístěných na území Moravskoslezského kraje,

- odpad k.č. 20 01 01 -O- Papír a lepenka (požadavek na provedení termické likvidace odpadu) - likvidace
spisového odpadu obsahujici utajované skutečnosti a osobní údaje a odpady z trestné činnosti (různé návykové
látky, zabavené oblečení apod.) budou likvidovaná spálením ve spalovně odpadů pod dohledem pověřených
pracovníků krajského ředitelství,

- poskytnuti EPNO zdarma a zasláni výtisku č, 2 ve stanovené lhůtě na MěÚ,

- poskytnutí nádob na olejové filtry, nemřznouci směsi, brzdové kapaliny (sudy) - zdarma,

- poskytnutí nádob na vývojky a ustalovače - zdarma,

- poskytnutí nádob na chemikálie - zdarma,

- poskytnutí nádob na biologicky rozbžitelný odpad z kuchyní a stravoven (sud) - zdarma,

- poskytnuti nádob na zvířecí trus z kynologického areálu (sudy) - zdarma,

Nádoby budou označené patřičnými bezpečnostními tabulkami s názvem příslušného nebezpečného odpadu.

je možné použiti jiné vhodné nádoby, které budou měněny vždy při odběru odpadu.

Ceník: Kč/tunu

Specifikace odpadů cena za tunu

02 01 06 O Zvířecí trus
03 01 05 O Piliny, hobliny, dřevo
09 01 01 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 04 N Roztoky ustalovačů
130208 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje
130503 N Kaly z lapáku nečistot
140603 N Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

150110 N Obaly obsahujici zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkamiznečištěné
150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály
16 01 03 O Pneumatiky
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160107 N Olejové filtry
160113 N Brzdové kapaliny
16 0114 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 0119 O Plasty
16 01 20 O Sklo (autoskla)
160122 O Součástky jinak blíže neurčené
160213 N Vyřazená zařízení obsahujÍcÍ nebezpečné složky
160214 O Vyřazená zařízeni neuvedená pod čísly 16 02 09 až 113 02 13
16 03 06 O Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

160505 O Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem1605 04
160507 N 3|:;zené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné

16 05 08 N °rganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné

16 06 01 N Olověné akumdátořy

17 01 01 O Beton
17 01 02 O Cihly

1701 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobkůneuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 O Dřevo

17 02 02 O Sklo
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 05 O Železo a ocel

170503 N Zemina a kameni obsahujici nebezpečné látky

17 06 05 N Stavební materiál obsahujÍcÍ azbest

18 09 04 O Směsné stavební a demoličnÍ odpady neuvedené pod čísly 17 09 01 170902a170903 '
18 01 01 N Ostré předměty

180103 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňováni jsou kladeny zvláštni požadavkys ohledem na prevenci infekce

18 01 09 N Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
20 01 01 O Papír a lepenka (požadavek na provedení termické likvidace odpadu)
20 01 08 O Biologický rozl. odpad z kuch. a str
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť'

20 01 23 N Vyřazená zařízení obsahujíd ch|orof|uorouh|ovodÍky

20 01 33 N Baterie a akumulátořy, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 anetříděné baterie a akumulátoŕy obsahujicí tyto baterie
20 01 39 O Plasty
20 01 40 O Kovy
20 02 01 O Biologický řozložitelný odpad

20 03 01 O směsný komunáhi odpad
20 03 07 O Objemný odpad

EEZ O zpětný odběr

Ceny za manipulaci s odpadem a za dopravu odpadu k provedení likvidace
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Cena
Manipulace s odpadem manipulace

Cena za 1/4 hodinu manipuiace
Doprava cena za km

Cisterna do objemu 11 m3
Dodávka do 5 m'
Valník do 15 m3
Kontejner do 5 m3
Kontejner do 15 m'
Kontejner do 30 m'

Veškeré ceny uvedené v této příloze č. 1 smlouvy o dílo jsou uvedeny bez DPH.
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