
Smlouva č. 60574674/2/2017

o zajištění služeb nakládání s odpady kategorie O

a vedlejšími žívočišnými produkty 3. kategorie (VžP)

kterou uzavírají v souladu ust. 1724 a násl., a v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona

Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dle vlastního prohlášení právně způsobilí účastnící

v přímé souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákona

Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

Oblednatel (původce odpadu): Základní škola Nové Město na Moravě, L. Čecha 860,
okr. Žďár nad Sázavou

Provozovna pro odběr odpadů: Školní jídelna ZŠ Nové Město n. Moravě, Leandra Čecha 860,
okr. Žd‘ár nad Sázavou

Jednání ve věcech technických: Jaroslava Bílá —vedoucí školní jídelny
Jednání ve věcech smluvních: Mgr. Jan Krakovíč — ředitel školy

lČ: 60574674

DIČ:,
Tel: 566598680
e-mail: bila@zs2nmnm.cz

a

Poskytovatel: AVE Žďár nad Sázavou s.r.o.

Sídlo: 591 01 Žďár nad Sázavou

Office korespondence: Jihlavská 2485/32, 591 01 Žd‘ár nad Sázavou

IČ: 27692841

DIČ: CZ27692$41

Te!: 566 624 301

Fax: 566624301

e-mail:

Bankovní spojení: ČSOB, a .s. 20605 9649/0300

Zastoupení: Ladislavem Vávrou, Davidem Odvárkou —jednatelé společnosti

Jednání ve věcech ostatních:

(dále jen „poskytovatel“)

Čl.l.
Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou k nakládání s odpady ve smyslu zákona

Č. 125/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a 39
odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění, osobou oprávněnou

k převzetí vedlejších živočišných produktů 3. kategorie (dále jen VŽR)



2. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že má veškeré odborné předpoklady k činnosti, kterou
dle této smlouvy vykonává a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k realizaci předmětu díla a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k realizaci předmětu smlouvy nezbytné.

3. Poskytovatel se zavazuje provést předmět smlouvy svým jménem a na svou odpovědnost.

Či. Ii.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pro objednatele (původce odpadu), v rozsahu a
četnosti uvedené v či. lil této smlouvy, služby zákonného nakládání s odpady, a to odběry
biologicky rozložitelného odpadu z provozů (BRO) pod katalog. Č. 20010$ (0) biologicky
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a VŽP.

2. Odběrem VŽP a BRO odpadů (20010$) z provozů se pro účely této smlouvy rozumí převzetí
a následné zpracování tohoto odpadu u odběratele, vzařízení ktomu určeném a
zpracování VŽP dle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) 1774/2002 vzařízení
registrovaném dle zákona č.166/1999 Sb.

či. Iii.
Rozsah a místo plnění

J. Odběr odpadu dle či. II zahrnuje přejímku a nakládání s odpady dle zákonných předpisů:

- Odpady kat.č. 20010$ a VŽP
2. Odběr odpadů kat.č. 200108 a VŽP budeprováděn v intervalech dle potřeby

objednatele.
3. Místo plnění: školní jídelna a provozovna Základní škola Nové Město n. Moravě, L. Čecha

$60, okr. Žd‘ár n. Sázavou.
či. iv.

Cena a platební podmínky
1. Cena za odběr, zpracování odpadu a vymytí plastových nádob dle č. II této smlouvy je

stanovena na základě oboustranné dohody. Cena je stanovena takto:
- odpad 200108 -4- VŽP — 6,00 Kč/J kg + včetně nákladů na dopravu

2. Vážení odpadu bude prováděno na vážním zařízení u příjemce odpadu (objednatel si
vyhrazuje právo provádět kontrolu vážení u příjemce odpadu).

3. Objednatel bude zasílat poskytovateli měsíční přehled návozů a poskytovatel bude
respektovat váhu uvedenou na měsíční sestavě od objednatele.

4. V případě diference o více jak 5% je poskytovatel oprávněn náklady objednateli
doúčtovat.

5. Obě smluvní strany jsou oprávněny, v případě, že dojde ke změně v legislativě od doby
účinnosti provést změnu cenového ujednání, a to formou písemného dodatku, ktéto
smlouvě, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. V případě, že některá ze smluvních
stran nesouhlasí s navýšením nebo se snížením ceny, má právo od této smlouvy odstoupit.

6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za nakládání s odpadem dle či. II smlouvy bude
objednatel platit poskytovateli měsíčně, a to podle termínu splatností jednotlivých
fakturačních a daňových dokladů.

7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu
podle příslušných právních předpisů a musí být doručena objednateli nejpozději do 5.
kalendářního dne nastávajícího měsíce.



8. Splatnost faktury byla dohodnuta 10 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel si
vyhrazuje právo vrátit fakturu poskytovateli před uplynůtím lhůty splatnosti, pokud
neobsahuje požadované zákonné náležitosti fakturačního a daňového dokladu nebo
obsahuje-li nesprávné cenové údaje. V takovém případě není objednatel v prodlení
s úhradou ceny plnění. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného
daňového dokladu objednateli.

9. Pro případ prodlení s úhradou faktury si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

čl.v.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel:
- se zavazuje provádět nakládání s odpady bezpečně a v odpovídající kvalitě
- se zavazuje veškeré činnosti související s realizací předmětu smlouvy provádět
v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami,
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na realizaci
předmětu smlouvy a za zajištění opatření z hlediska BOZP a ADR,

- je povinen zajistit výměnný způsob nádob na BRO a VŽP a tyto vracet prázdné,
vydezinfikované a vymyté horkou vodou v dostatečném počtu.

- je povinen odstranit z nádob na BRO a VŽP veškeré znečištění.

2. Objednatel:
- je povinen při zahájení smluvního vztahu a potom vždy 1 x ročně předat poskytovateli

základní popis odpadu,
- se zavazuje veškeré činnosti související s realizací předmětu smlouvy provádět
v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami,
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na realizaci
předmětu smlouvy a za zajištění opatření z hlediska BOZP a ADR,

- je povinen nakládat se zapůjčenými nádobami s péčí řádného hospodáře

Čl. Vl.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01. 01. 2017

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez
udání důvodu. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

3. V případě závažného porušení smluvních povinností jsou smluvní strany oprávněny od
smlouvy písemně odstoupit. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení projevu vůle
druhé smluvní straně.



4. Dle intencí účastníků smlouvy se doručováním rozumí i v případě neodebírání pošty
v místě sídla nebo provozovny druhé smluvní strany třetí den po odeslání takovéto
písemností.

5. Písemná forma je dle této smlouvy zachována i v případě užití datové zprávy
(prostřednictvím e-mail) za předpokladu užití zaručeného elektronického podpisu dle
intencí zákona Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce

6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR.
7. Poskytovatel ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle 106a) zákona

Č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu
poskytování zdanitelného plnění dle této smlouvy stane Poskytovatel nespolehlivým
plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn objednatel uhradit Poskytovateli
fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň z přidané hodnoty.
V takovém případě objednatel uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého
zdanitelného plnění správci daně Poskytovateli a to dle 109a zákona o DPH —

objednatel tomto případě není vůči Poskytovateli v prodlení s úhradou daně z
přidané hodnoty.

8. Poskytovatel se zavazuje zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré
jméno či zájmy objednatele Dále se Poskytovatel zavazuje nevyužít údajů, získaných
od objednatele ani těch, o nichž se dozvěděl v důsledku jeho vztahu k objednateli
založeného touto smlouvou, pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím
osobám jinak, než za účelem řádného plnění ze závazku, zřízeného touto smlouvou.
Tyto povinnosti trvají i po skončení účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k
odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzájemně
odsouhlasených a zástupci smluvních stran podepsaných vzestupně číslovaných
dodatků.

10. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel a
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.

12. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran. Na
důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: V Novém Městě n. Moravě dne: 4.1.2017

Za poskytovatele: 13 7. 2ot9 Za objednatele:

N ‚jvt ŽdLr rn,d Sázavou zra. I
Jilikzska 2485/321
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ZákIadnf Škola
Město na Moravě

L. Čecha 860
okr. ŽcMr nad


