
Marius Pedersen

Smlouva č. 10141472

o odvozu a odstranění či využití odpadů

I. Smluvní strany

Bankovní spojení: KB Teplice, č.ú.: 78-7285040277/0100
Adresa pro fakturaci a korespondenci:

Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Společnost je zapsána u : Krajský soud v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Odpovědný zástupce: 
IČO:

provozní ředitel
49099451

DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 
specializovaný závod UV a ČOV
Školní 14, 415 01 Teplice

Ve věcech technických je dále oprávněn jednat:

Ve věcech obchodních je dále oprávněna jednat:

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
Sídlo: Malé náměstí 124 

500 03 Hradec Králové
Společnost je zapsána u : Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
Provozovna: Marius Pedersen a.s. Provozovna Česká Lípa
Adresa: ul. 5. května 3031,470 01 Česká Lípa
Odpovědný zástupce: 
IČO:

■■■■■■■■ oblastní manažer 
42194920

DIČ: CZ42194920
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové, č.ú. 8787063/0300
Tel: 487 521 265, 602 180 400
Fax: 487 521 510

———6
Ve věcech technických je dále oprávněn jednat:

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je převzetí a využití či odstranění odpadů dále definovaných 
v přílohách této smlouvy (příloha č.1 - rozsah služeb, příloha č.2 - ceník služeb), jejichž 
původcem je objednatel, z provozovny ČOV Česká Lípa (ul. Boženy Němcové, 470 01 Česká 
Lípa) a z dalších provozoven - čistíren odpadních vod bývalého okresu Česká Lípa. 
Předmětem je též provedení dopravních výkonů a pronájem nádob na odpady.
Objednatel se zavazuje za výše uvedené služby řádně a včas zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu.
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Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých potřebných oprávnění v oblasti nakládání 
s odpady, má k dispozici odpovídající technické vybavení a smluvně má ošetřeny další 
odběratelsko-dodavatelské vztahy, které mu umožňují předmět smlouvy realizovat v souladu 
s platnou legislativou.

III. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje:
a) Převzít od objednatele odpady specifikované v platných přílohách této smlouvy za účelem 

jejich využití nebo odstranění.
b) Zajistit vážení odpadů na vahách opatřených certifikátem o úředním ověření správnosti 

vážení.
c) V případě požadavku objednatele zajistit přistavení požadovaného množství nádob na 

odpady a přepravu odpadů do odpovídajícího zařízení.
d) Zajistit pro objednatele případné odběry vzorků odpadů, jejich analýzy a odborné 

posouzení.
e) Dodržovat ustanovení zák. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů.

2. Objednatel se zavazuje:
a) Předávat zhotoviteli pouze odpady specifikované v platných přílohách této smlouvy.
b) Nádoby na odpad nepřetěžovat a v případě vlastních nádob používat výhradně nádoby 

zajišťující jejich bezpečné naložení a přepravu odpadů.
c) Zajistit prostor, ve kterém jsou umístěny sběrné nádoby na odpad takovým způsobem, aby 

byl umožněn bezpečný přístup technických prostředků zhotovitele k nádobám a jejich 
bezpečné naložení.

d) Neprodleně oznámit ztrátu, poškození nebo zničení nádoby a nahradit zhotoviteli vzniklou 
škodu (viz. Občanský zákoník).

e) Respektovat výsledky vážení odpadů na vahách určených zhotovitelem. V případě 
poruchy vážního zařízení bude hmotnost odpadů určena odborným odhadem zástupce 
zhotovitele, vycházejícího z průměrné hmotnosti odpovídající dávce a druhu přiváženého 
odpadu.

f) Předávat k odstranění na řízené skládce odpadů skupiny S-OO v majetku skupiny 
společností Marius Pedersen a.s. pouze odpady, kategorie ostatní odpad, které nemají 
nebezpečné vlastnosti dle přílohy č.2, zákona č. 185/2001 Sb. a jejichž uložení na skládce 
skupiny S-OO nevylučují přílohy č.8 a 9, vyhlášky č. 383/2001 Sb. a odpady, které jsou 
svým charakterem bez dalšího provozně-ekonomického využití dle § 11, zákona č. 
185/2002 Sb.

g) Oznámit zhotoviteli včas skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu kvality a složení 
odpadu (změna technologie atd.).

h) Informovat okamžitě zhotovitele o případných problémech souvisejících s kvalitou 
poskytovaných služeb. Tyto informace předávat výhradně oblastnímu manažerovi.

IV. Další ujednání

1. Jednotlivé druhy odpadů budou zhotovitelem přijímány k využití či odstranění na základě 
dokladů o jejich kvalitě dle přílohy č.2, vyhlášky č. 383/2001 Sb., které musí být 
v odůvodněných případech (zákonné požadavky, požadavky státní správy) doloženy 
analýzou odpadu realizovanou odbornou laboratoří.

2. V případě vlastní přepravy odpadů objednatelem do zařízení určených zhotovitelem, je 
osádka vozidla povinna dodržovat provozní řád těchto zařízení a musí být vybavena 
příslušnými doklady v souladu s platnou legislativou.

3. Jestliže bude objednatelem předán k využití či odstranění odpad, jehož složení a 
kvalitativní vlastnosti neodpovídají deklarovanému zařazení dle platného Katalogu odpadů 
a údajům v této smlouvě, je zhotovitel oprávněn přeúčtovat objednateli veškeré náklady 
včetně případných sankcí, které mu v souvislosti s dalším nakládáním s tímto odpadem 
vzniknou. Objednatel se zavazuje řádně a včas tyto náklady a sankce uhradit.
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V. Platnost smlouvy a dodací lhůty

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s účinností od data podpisu smlouvy.
2. Výpovědní doba je 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
3. Smlouvu lze dále ukončit:
a) Písemnou dohodou smluvních stran,
b) Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany zhotovitele v případě neplacení či pozdního 

placení dohodnuté ceny předmětu smlouvy objednatelem, dále v případě dodání odpadů, 
které neodpovídají ustanovením v této smlouvě a v případě nedodržování provozních řádů 
zařízení pro využití či odstranění odpadů.

c) Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany objednatele v případě opakovaného 
nepřevzetí odpadů uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích zhotovitelem.
Ukončení smlouvy dle budu 3b) a 3c) tohoto článku je účinné okamžikem obdržení 
písemné výpovědi druhou smluvní stranou.

VI. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se Zákonem 
o cenách č.526/1990 Sb. a je řešena v příloze č. 2 této smlouvy (ceník služeb), 
odsouhlaseném oběma smluvními stranami, přičemž každý nově podepsaný dodatek- 
příloha, který se týká ceny předmětu smlouvy automaticky ukončuje platnost cen dodatku 
předcházejícího. Veškeré uvedené ceny v příloze č.2 (ceník služeb) jsou bez příslušné 
sazby DPH.

2. Platba za realizaci předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě faktury - daňového 
dokladu zhotovitele, přičemž smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury do 14 dnů od 
data jejího obdržení.

3. Zhotovitel je oprávněn, v případě prodlení s placením faktur ze strany objednatele, účtovat 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou se objednatel 
v případě vyúčtování zavazuje včas a řádně uhradit.

VIL Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech 
skutečnostech, rozhodných pro plnění této smlouvy.

2. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými obecně závaznými předpisy 
České republiky.

3. Veškeré změny či dodatky této smlouvy lze realizovat výhradně písemnou formou a musí 
být opatřeny podpisy zástupců obou smluvních stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba mají stejnou platnost a každá smluvní 
strana obdrží po jednom výtisku.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a že byla uzavřena na 
základě jejich vážné a svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.

v Teplicích dne v České Lípě dne J J ter"

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Marius Pedersen
Příloha č. 1 ke smlouvě č. 101414720 odvozu a odstranění či využití odpadů - rozsah služby

Rozsah poskytovaných služeb

požaduji dodat odpadovou nádobu od Marius Pedersen a.s.

město, obec ulice * číslo popisné
katalog« 

Číslo 
odpadu

druh 
nádoby/ 
komodita

počet 
kusů od

četnost 
vývozu

Česká Lípa ČOV ul. Boženy Němcové 20 03 01 * 240I plast / KO 1 1.6.06 1 x týdně

Česká Lípa ČOV ul. Boženy Němcové 1501 10 *2401 
plast,červená

1 23.5.05 na výzvu

Česká Lípa ČOV ul. Boženy Němcové 15 01 01 *2401 
plast/PAPÍR

1 23.5.05 1x14 dní

Česká Lípa ČOV ul. Boženy Němcové 15 01 02 *2401 
plast/PLASTY

1 23.5.05 1 x 14 dní

Pihel ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Radvanec ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Nové Zákupy ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Zákupy ČOV 19 08 01 801 píast 2 1.6.05 1 x měsíc

Hradčany ČOV 19 08 01 801 plast 2 1.6.05 1 x měsíc

Doksy ČOV 19 08 01 801 plast 4 1.6.05 1 x týdně

Dubá ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Blíževedíy 1. ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Blíževedly II. ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Kravaře ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Holany ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Zahrádky ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Sosnová ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Žandov ČOV 19 08 01 801 plast 1 1.6.05 1 x měsíc

Nový Bor 20 03 01 *1201 plast/KO 1 1.6.06 1 x 14 dní

Stráž p.R. ČOV 20 03 01 *1201 plast/KO 1 1.6.06 1 x 14 dní

Příloha č.1 smlouvy č. 10141472 strana č. 1



V České Lípě dne 30.5.2005

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Příloha č. 2

Marius Pedersen
ke smlouvě č. 10141472 o odvozu a odstranění či využití odpadů - ceník služby

Ceník poskytovaných služeb

1. Odvoz a odstranění komunálního odpadu

Kód 
odpadu Kat. Objem nádoby Četnost vývozu Pronájem nádoby 

v Kč/rok
Zákl.sazba vývozů 

v Kč/rok

20 01 03 O 2401

2. Odvoz a využití tříděného odpadu

Kód Objem a . . .odpadu Kat nádoby/komodita Četnost vývozu Pronájem nádoby 
v Kč/rok

Zákl.sazba vývozů 
v Kč/rok

15 0101 O

15 01 02 O

240 I papír

240 I plast

1 x 14 dní (26 vývozů/rok)

1 x 14 dní (26 vývozů/rok)

3. Odvoz a odstranění nebezpečných odpadů

Kód odpadu Kat. Název odpadu Jedn. Cena 
Kč/jedn.

15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné

kg

4. Pronájem nádob na nebezpečný odpad

Velikost 
nádoby Barva Druh Cena Kč/rok

2401 červená s rámečkem na nebezpečný odpad

5. Odstranění ostatních odpadů

Cena je uvedena bez dopravních nákladů.

Kód odpadu Kat Název odpadu Jedn. Cena 
Kč/jedn.

I 19 08 01 I O I Shrabky z česlí I 1 1 n 1
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6. Ceny za dopravní služby

Typ vozidla Cena za dopravu včetně manipulace

Renault Mascott - malý press

Výše uvedené ceny jsou uvedeny bez DPH, sazba DPH bude připočtena v aktuální výši ke dni zdanitelného 
plnění.

V České Lípě dne 31.5.05

Za objednatele: Za zhotovitele:
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