SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Č. DS202000457
Smluvní strany:
statutární město Liberec
se sídlem:
IČ:
zastoupené:
ve věcech smluvních zastoupené:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
00262978
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
Ing. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou
správu města a informační technologie

číslo bankovního účtu:
(dále jen objednatel)
a
ZO ČSOP Kateřinky
zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod č. L 49560
se sídlem:
U Lesního divadla 39, 460 14, Liberec XVII Kateřinky
IČ:
75113252
zastoupený:
Ing. arch. Ladislavem Davidem, předsedou
číslo bankovního účtu:
(dále jen dodavatel)
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
1.

Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele provoz sběrného místa v Kateřinské ulici,
Liberec XVII Kateřinky.
II.
Způsob poskytování služby

1.

Dodavatel je povinen při poskytování služby dodržovat následující ujednání:
a) dodavatel odebírá od obyvatel města bezplatně následující komodity: plasty, papír,
kovové obaly, nápojové kartony a textil,
b) dodavatel dále může od obyvatel města bezplatně odebírat následující komodity:
bioodpad, drobná elektrozařízení, baterie, bílé a barevné sklo, jedlé oleje a objemný
odpad,
c) dodavatel zajišťuje řádné označení sběrného místa tabulkou s informacemi o
provozovateli, provozní době, typech sbíraných odpadů,
d) dodavatel zajišťuje řádné označení sběrných nádob příslušných názvem odpadu a
kódem dle katalogu odpadů jednotlivými typy odpadu, pro které jsou určeny,
e) dodavatel zajišťuje přítomnost obsluhy sběrného místa minimálně dvakrát týdně, z toho
alespoň jednou v sobotu,
f) obsluha sběrného místa zajišťuje odběr odpadu a jeho řádné třídění, informuje také
uživatele sběrného místa o systému třídění ve sběrném místě,
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g) obsluha sběrného místa zajišťuje čistotu místa a případnou likvidaci černých skládek,
které se u nejbližšího okolí sběrného místa vytvoří,
h) dodavatel minimálně dvakrát ročně informuje svou příslušnou spádovou oblast o
možnostech využití sběrného místa a správném třídění využitelných složek
komunálního odpadu, využít lze například informační letáky, vývěsní tabule, místní
společenské akce, přednášky ad.,
i) dodavatel je dále povinen objednateli čtvrtletně dodávat podklady pro výkaz společnosti
EKO-KOM, a.s., a to vždy do 15. dne v příslušném měsíci, po ukončení čtvrtletí.
III.
Doba a místo poskytování služby
1.

Poskytování služby bude zahájeno prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
nabytí účinnosti smlouvy.

2.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Služba bude poskytována do 31.12.2025.

3.

Místem plnění: sběrné místo v Kateřinské ulici, Liberec XVII Kateřinky.
IV.
Cenové ujednání a platební podmínky

1.

Celková cena za poskytování služby činí 222.000,- Kč.

2.

Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné k naplněné předmětu smlouvy. Jde o
částku maximální a pevně stanovenou. Dodavatel není plátce DPH.

3.

Objednatel se zavazuje částku uhradit na základě dílčích faktur od dodavatele
vyhotovených za každé uplynulé čtvrtletí se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného
doručení objednateli.

4.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
V.
Odpovědnost

1.

Dodavatel při své činnosti musí postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení nebo ke škodě na
životním prostředí, v případě, že dojde k zásahu do životního prostředí je dodavatel
povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně
je povinen hradit škody, které v souvislosti se svou činností na jednotlivých složkách
životního prostředí vznikly.

2.

Dodavatel odpovídá za to, že služba je poskytována podle smlouvy a že splňuje požadavky
legislativy a požadavky objednatele.
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3.

Dodavatel odpovídá za vady způsobené pochybením jeho zaměstnanců, popř.
poddodavateli, to se týká také rozporu s předpisy, technickými normami nebo technickými
podmínkami výrobce ve smyslu předcházejícího odstavce tohoto článku.

4.

Objednatel je oprávněn písemně reklamovat u dodavatele vady a žádat bezplatné
odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují.

5.

Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od
obdržení reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.
VI.
Sankce

1.

Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi výsledek jednotlivé
provedené práce předán a převzat, zaplatí dodavatel (pokud nedodrží lhůtu k jejich
odstranění stanovenou objednatelem) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a
nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý den prodlení.

2.

Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu dle čl. V. odst. 4 této smlouvy, je povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je
dodavatel v prodlení, a za každý den prodlení.

3.

Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel dodavateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Objednatel
není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je dodavatel v prodlení
s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
VIII.
Závěrečná ustanovení

1.

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto prohlášení
stvrzují svými podpisy.

2.

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a
dodavatel po jednom výtisku.

4.

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
IX.
Doložky

1.

2.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
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3.

účinností nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 Odst. 1
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkác h účınno st'1 n ě kter'ch
y smluv uveřejňování

Smlouva nabývá

ˇ

Zákona č.
těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv).
4.

,

Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění po dl e této smlouvy poskytnuta před její
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