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Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 160624727

Smluvní strany

SUEZ Využiti zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsána v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378
lČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastupuje: Ing. Josef Jelinek, na základě plné moci
bankovní spojeni:
číslo účtu.

adresa pro zasňáni korespondence: provozovna Brno, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace
Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov
lČ: 49459881
lČP: 1006344608
zastupuje: Mgr. Karel Švábenský, ředitel školy

adresa pro zasíláni korespondence: Na Hrádku 20, 666 01 Tišnov.

(dále jen ,,objednatel")

ll.
Předmět smlouvy, cenové podmínky

vavoz oaFaau:|Katalog- č- Název odpadu dle katalogu odpadů Kat·
MJ Cena DPH 21% Konečnáodpadu odp. KČ/MJ cena/Mj

; 200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyni O soudek 60 l 350,- Iks 73,50 423,50 KČ
a stravoven

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele niže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém místě.
Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedeni sjednanou cenu.

^ .J. n

rozn.: svoz Dúäe ixtyane na tel vyzvu objednatele operátorovi naši společnosti, cena je včetně dopravy a
manipulace.

plastový sud 60 l - prodej - 525,- Kč/ks bez dph.

0

Místo a způsob plněni
Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle ČI. Il. této smlouvy v dohodnutém terminu od pňjeti objednávky od
objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky.
Zhotovitel zajisti odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho legislativního odbavení
(váženi, vybavení přepravními listy apod.).
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předávaný odpad dle článku ||. této smlouvy musí být předán objednatelem zhotoviteli v obalech,
stanovených příslušnými právními předpisy a umožňujÍcÍmi bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na
techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa odstranění nebo dalšího využití.
Zhotovitel zajisti přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a
dalšími právními předpisy.

IV.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody

Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na zhotovitele dnem předáni a převzetí odpadu určeného k
odstraněni dle ČI. ||. této smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne přebírá za odpad určený k odstraněni
odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů, upravujÍcÍch podmínky pro nakládáni s odpady. Toto se
však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstraněni nebude splňovat podmínky ujednané smluvními
stranami touto smlouvou. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět objednateli a zdůvodni
odmítnuti přijetí. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vrácení materiálu náhradu
škody na základě písemného vyúčtováni zhotovitele (např. marná jízda).

V.
Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

Cena dle skutečně předaného množství odpadu dle článku ||. této smlouvy je zhotovitelem účtována
objednateli fakturou splatnou do 14-ti dnů ode dne vystavení. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu
objednatele. Za pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1%
z dlužné částky za každý den prodlení. Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají tímto ustanovením
nedotčena. Cena za provedenou službu bude hrazena formou průběžné platby.
V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadržet
poskytování veškerého plněni vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy objednatel
závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tim není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní
pokutu.
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s tlm, že fakturu
(daňový doklad) zhotovitel výstavuje v elektronické podobě (dále jen ,,elektronická faktura") a zasílá se
z elektronické adresy zhoto'!itele (která j elektronickou adresu objednatele (která
je" ) Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také v listinné podobě
na papíře prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Objednatel je povinen ihned nahlásit zhotoviteli
novou elektronickou adresu pro zasíláni elektronické faktury.
Započtení pohledávek ze strany objednatele je možné jen na základě dohody se zhotovitelem. jakékoli
případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné postoupit na třetí osobu až na základě
předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

VI.
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsÍčnÍ výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne
kalendářnIho měsíce následujiciho po měsíci, v němž byla výpověď' doručena smluvní straně, jíž je určena.
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 1,1.2017.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře až po datu účinnosti tzn, po datu
1.1.2017, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 1,1.2017 se hledí tak, že byla
provedena dle této smlouvy.

VIl.
Odpovědní pracovnici

Za zhotovitele :
ve věcech obchodních: Milan Chlup, manažer klíčových zákazníků,

e-mail:
dispečink pro odvoz odpadů: jan Špidla, operátor,

e-mail:

Za objednatele : Ing. Brymová,
e-mail: ,
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VIII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveni.
Tato smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvnľ ujednání, která
se týkají předmětu plněni této smlouvy.
Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným
oprávněnými zástupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruší platnost dříve podepsaných smluv.

.8.
od
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VÝCHOD

Gymnázium Tišnov,
/?'"s/)ěvk/)vá ()'gc!/h'za(:e

Na Hradku 20, 666 01 Tišnov
®

Za obj
Mgr. Karel švábenský
ředitel
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