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Smlouva o dílo - o nakládání s odpady

Čislo smlouvy: 2005211094

1.

Smluvm strany
SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zápis v OR: MS Praha, oddíl B , vložka 9378
IČ,: 25638955
Dlč: CZ25638955
zastupuje: Inq. Michal Mrkvica, na základě pl% gggj
bankovni
číslo účtJ l
adresa pro zasílání korespondence: provozovna U Panelárny 456/2, 779 00 0lomouc

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Moravské divadlo Olomouc příspěvková organizace
Tř. Svobody 432/33, 779 00 0lomouc
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl Pr., vložka 989
iČ: 00100544
Dl(,: CZ 00100544

zastupuje: Ing. David Gerneš
zastupuje:
bankovní spojení
číslo účtu:

adresa pro zasílání korespondence:
(dále jen ,,objednatel")

Il.

Předmět smlouvy, cenové podrmnky

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele, jako pro původce odpadů, níže uvedené činnosti
spočívající ve svozu, odběru a následné likvidaci, případně dalším využitím odpadů, a to za dohodnuté ceny,
v dohodnutém místě a za dále uvedených podmínek. Pro účely sjednaného plnění objednatel zároveři
převádí na zhotovitele vlastnické právo k odpadu. Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a
zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu.

Místo vzniku odpadu a místo plněm:
Tř. Svobody 432/33, 779 00 0lomouc. l(,P: 1007659599

Plnění zhotovitele: 1- Svoz a zpracování průmyslového odpadu

Obchodni společnost SLIEZ CZ a.s. má zaveden integrovaný systém rízeni. Systém managementu bezpečnosti informaci podle platné
verza standardu ISO 2700í je zaveden y celé obchodni společnosti, certifikace se týká odděleni utajovaných projektŮ.
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Katalog. č.
odpadu

Název odpadu dle katalogu odpadŮ
Kat.

odp.

Obal pro

předání

odpadu

zhotovitelí /

SVOZ

Cena

Kč/MJ
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Doprava:
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080117
Odpady z odstraňováni barev nebo laků obsahujicich organícká
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N
sud 11000,-

ogoíoí Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N kanystr 11000-

090104 Roztoky ustalovačů N kanystr 11000,-

090105 Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů N kanystr íiooo,-

12 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N sud 3 000 -

150101 Papirové a lepenkové obaly o volně 1 870,-

150102 Plastové obaly o PE pytel 2 500,-

150110
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné

N PE pytel 11000-

150111
Kovové obaly obsahujicí nebezpečnou výplňovou hmotu (např.

azbest) včetně prázdných tlakových nádob
N PE pytel ííooo,-

150202

Absorpčni činidla, filtračni materiály (včetně olejových filtrů jinak
bliže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N PE pytel íiooo,-

166002 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N volně 0-

170203 Plasty o Big bag 2 500,-

17 06 04 Izolačni materiály neuvedené pod čisly 17 06 0l a 17 06 03 o volně 2 200,-

170604
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 0l a 17 06 03 -
polystyren čistý bilý

o volně 5 000,-

17 06 04
Izolační materiály neuvedené pod čisly 17 06 0l a 17 06 03 -
polystyren znečištěný

o volně 8 000 -

17 06 04
Izolačni materiály nei.ívedené pod čisly 17 06 0l a 17 06 03 -
polystyren {vrdý

o volně 15000,-

20 0l 21 Zářivky a jiný odpad obsahujici rtuta N krabice 12,-

20 0l 23 Vyřazená zařízeni obsahujici chlorofluorouhlovodíky N volně 500,-

20 oí 35
Vyřazerié elektrické a elektronické zařizení obsahující nebezpečné
Iátky neuvedené pod čisly 20 0l 21 a 20 0l 36)

N volně ííooo,-

200136
Vyřazené elektrické a elektronické zařízeni neuvedené pod čisly
2001 21,2001 23a200l 35

o volně 3 500,-

20 03 01 Směsný komunálni odpad lo PE pytel 1 850,-

20 03 07 Objemný odpad o volně 1850-

Typ vozidla
Nosnost

(t)
Sazba

(Kč/km) Manipulace
(K4/15min)

Čekám / prostoje
(Kč/15min)

l Dodávkové vozidlo Renault Master 15 23 00 16000 16000
Skříň. vozidlo se zad. čelem-Renault
Midlum

12 28 00
16000 16000

Nosič kontejnerů hákový 75 27 00 16000 16000

Nosič konterjnerů , hákový řetězový nadl5 40 00 16000 16000

vlek 12,00
Cisternové vozidlo Volvo 11m3 4Í0 560 00 280 00



Smlouva o dílo č. 2005211094, Moravské divadlo Olomouc přispěvková organizace změna číslo 00

Všechny ceny uvedené ve smlouvé jsou bez DPH, která se připočte v souladu s příslušnými platnými
předpisy.

Ill.

Místo a zpúsob plnění

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. Il. této smlouvy v dohodnutém termínu Není-li mezi smluvními
stranami sjednán termín pravidelného svozu, konkrétní termín svozu je určen na základě objednávky
objednatele učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky, kterou zhotovitel telefonicky potvrdí, a to..
v rámci sjednané četnosti dle čl. II.

Zhotovitel zajistí odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho legislativního odbavení
(vážení, vybavení přepravními listy apod.).
Předávaný odpad dle článku ll. této smlouvy musí být předán objednatelem zhotoviteli vobalech,
stanovených příslušnými právními předpisy a umožňujícími bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na
techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa odstranění/využití.
Zhotovitel zalistí přepravu odpadu a další nakládání s odpadem dle této smlouvy v souladu se zákonem
o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalšími právními předpisy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré a pravdivé informace a podklady pro to, aby zhotovitel
mohl připravit písemnou informaci o odpadu (,,PIOO"), kterou je následně objednatel povinen věcně
zkontrolovat a podepsat.
Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) je ,,Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných
odpadů po území ČR" nebo ,,Dodací list" nebo ,,Průvodka". Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za
objednatele, lako odesílatele odpadu, předání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č.185/2001 sb., o
odpadech, v platném znění, a to v zákonem stanovených termínech.

IV.

Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody
Vlastnické právo k odpadu a nebezpečí škody k odpadu přechází na zhotovitele okamžikem předání a
převzetí odpadu určeného k odstranění/využití dle čl. Il. této smlouvy, tedy konkrétně okamžikem převzetí
nádoby s odpadem v rámci svozu případně k okamžiku převzeti odpadu v jakékoliv jiné formě, přičemž
zhotovitel téhož dne přebírá za odpad určený k odstranění/využití odpovědnost ve smyslu platných právních
předpisů upravujících podmínky pro nakládání s odpady.

Toto se však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstranění nesplňuje podmínky ujednané
smluvními stranami v této smlouvé a v PIOO. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět
objednateli, resp. odmítnout 3eho převzetí a svoz, a zduvodni odmítnutí přijetí a objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vrácení, resp. nepřevzetí odpadu v rámci svozu, náhradu škody na
základě písemného vyúčtování zhotovitele (např marná jízda).

V.

Platební a fakturačm podmínky, smluvni pokuty
Cena ve výši dle skutečně předaného množství odpadu, resp. počtu nádob, dle článku Il, této smlouvy je
zhotovitelem účtována objednateli v hÓtovosti:

Smluvní strany výslovně sjednávají, že s ohledem na vývoj podmínek na trhu a/nebo růst nákladů na plněm
této smlouvy je zhotovitel oprávněn jednostranně navýšit cenu plnění uvedenou v čl. II, a to i opakovaně,
vždy maximálně v rozsahu do 15 o/o na 3edno zvýšení. Aniž by to vyloučil, zhotovitel nepředpokládá, že by
k navyšování ceny docházelo častěji než lx za kalendářní rok. Zhotovitel je povinen o nové výši cen
objednatele předem informovat, a to min. 14 dní před účinností nových cen. Nové ceny jsou bez dalšího
platné ode dne jejich účinnosti a objednatel 3e povinen je hradit po jejich vyúčtování. Právo na výpověd'
smlouvy dle čl. Vl tím není dotčeno s tím, že za přijatá plnění ve výpovědní době objednatel hradí ceny
v jejich navýšené částce.
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V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv dluhu vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn přerušit
poskytování plnění vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy objednatel dluhy vůči
zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní pokutu.
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty s tím, že fakturu
(daňový doklad) zhotovitel vystay11j7 yHIHJi7ýgjýké podý9Q (JQl7 j@1 ? ' ká faktura") a zasílá seriliil l lká

Ikoilz elektronické adresy zhotovitele u adresu objednatele
(která je: .................................@. .............., , muze zasílat faktury objednateli také
v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Objednatel je povinen ihned nahlásit
zhotoviteli novou elektronickou adresu pro zasílání elektronické faktury
Započtení pohledávek ze strany objednatele je možné 3en na základé písemné dohody se zhotovitelem.

Jakékoli případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné postoupit na třetí osobu až na základě
předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

Vl.

Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvého dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověd' doručena smluvní straně, jíž je určena.
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranamí a účinná dnem 1 .9.2020.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře až po datu účinnosti tzn. po datu 1 .g.
2020, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 1.9.2020 se hledí tak, že byla
provedena dle této smlouvy.

Vll.

Odpovědní pracovníci

Za zhotovitele

jve věcech obchodních:

dispečirik pro odvoz od
1

Za objednatele lve věcech obchodních a smluvních: 1

Vlll.
Závěrečná ustanovení

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou povínná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že všechny spory vzníkající z této smlouvy a v souvislosti s ní se
rozhodují s konečnou platností u R'ozhodčího soudu pri Hospodářské komoře Č:'eské republiky a Agrární
komoře-České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Sudiště Brno.

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Tato smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání či jiné
smlouvy, která se týkají předmětu plnění této smlouvy.
Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv
(dále jen ,,zákon o registru smluv"), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejich
případných dodatků v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že
některá protistrana požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění
ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich
anonymizace specifikovat a doručit druhé smluvní straně nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy
písemně. Marným uplynutím této Ihůty platí, že prohstrana souhlasí s uveřejněmm smlouvy v plném rozsahu
nebo s anonymizací údajů, které naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru
smluv.
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Tuto smlouvu Ize měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným
oprávněnými zástupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruší platnost dříve podepsaných smluv.

V Olomouci dne 6. 1 1 .202Ď.
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