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sMLoUvA o zn.llšrĚHí runxlÁoÁruís oDpADy čislo 104,12851

číslo zákazníka 1 o41 2851

l. smluvnistíany

obiednatcll Domov pro seniory Kociánka, příspěvková ořganizace

sídlo: Kociánka 1/8 612 00 Brno

zapsaný: oR u Ks V Brně odd, Pl,vložkaz5

Provozovna: Kociánka ,l/8 612 oo Brno, Štefánikova 124154 6,|2 oo Brno

oprávněnýzástupce: MgrMichalMedlik

tčo: 708872a4

Dlč: Cz7o8a72a4
Číslo úětu: 27-

Bank, s'ojení: KB Brno 
72ogo8o2.17lo1oo

Telefon: 1u448 Fax:

e-maili 
KontaKníosoba| lng, Jiří Šmatlák

zhotovltal; Madus Pedersen, a.s.

sídlo: Prubéžná 1940/3, Hradec Kíálové 500 09

zapsaný,. U Ks v HíadciKrálové, odd. B, vložka 389

Ptovozovna| lMarius Pedersen Brno, Hájecká 1 16213, 618 oo - Brno - Čeínovlce

oprávněný zástupce: lng, Milan Černošek - oblastní manažer

lčo :
otč :

421 94 920

cz 421 94 920

Bank, spojeni: ČsoB Híadec Králove

Teleíon: 
e-mail: 
Kontaktníosoba: lng. Eva Bendová, 

čblo ličtu:

Fex:

8787063/0300

495 500 555

ll. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je převzetí a využiti či odstranění odpádů dále deinovaných V této smlouvě a v platném dodatku (cenik
služeb), jejichž půVodcem je objednatel. Předmětem je též provedení dopravnich Výkonů, pronájem nádob na odpady,
Předmětem smlouvy je i provádění odběru Vzorků, zajišťování analýz a odborné posouzení odpadů V případě, že tato služba bude
objednatelem požadoVána,
obiednatel se zavazuie za \^ýše uvedené služby řádně a včas zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu,
zhotovitel prohlašuie, že je držitelem veškenich potřebných opráVněni v oblasti nakládání s odpady, má k dispozici odpovídajici
technické vybavení a smluvně má ošetřeny další odběratelsko-dodavatelské vztahy, které mu umožňují předmět smlouvy
realizovat V souladu s platnou legislativou.

lll, závazky smluvních stran

1, zhotovitel se zavazuje:
a) Převzit od objednatele odpady specifikované V platném dodatku této smlouvy za účelem jeiich využilí nebo odstraněni,
b) zajistit vážení odpadů na vahách opatřených certifikátem o úřédnim ověření správnosti Váženi.
c) V případě požadavku objednatele zajistit přistavení požadovaného množství nádob na odpady a přepravu odpadů do
odpovídajícího zařízenive lhůté do 3 pracovních dní.
d) Zajistit pro objednatele případné odběry vzorků odpadů, jejich analýzy a odborné posouzeni,
e) Dodžovat ustanovenízák, 185/200,1 sb. a souvisejícich předpisů,

2. objednatelsezavazuje:
a) Předával zhotoviteli pouze odpady speciíikované v platném dodatku této smlouvy.
b) Nádoby na odpad nepřetěžovat a v případě vlastních nádob použíVat V,ýhradně nádoby zajišťujici jejich bezpečné naložení a
přepravu odpadů.
c) Zajistit proslor, Ve kterém jsou umístěny sběrné nádoby na odpad takovtým způsobem, aby byl umožněn bezpečný přístup
technických prostředků zhotovitele k nádobám a jejich bezpečné naloženi.
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d) Respektovat Výsledky vážení odpadů na Vahách určených zhotovitelem. V případě poruchy Vážního zařízení bude hmotnost
odpadů určena odbomým odhadem zástupce zhotovitele, vycházejícího z průměrné hmotnosti odpovídající dávce a druhu
přiváženého odpadu.
e) Předávat k odstranění na řízené skládce odpadů skupiny s-oo v majetku skupiny spoleěností Marius Pedersen a.s. pouze
odpady, kategorie ostatní odpad, které nemají nebezpečné vlastnosti a jejichž uložení na skládce skupiny s-00 není z hlediska
platné legislativy vyloučeno a odpady, Keré jsou sv,ým charakterem bez dalšího píovozně-ekonomického Využití.

D oznámit zhotoviteli Včas skutečnosti, které mohou mít VliV na změnu kvality a složeni odpadu (změna technologie atd.).
g) lnformovat okamžitě zhotovitele o případných problémech souvisejících s kvalitou poskytovaných služeb- Tyto informace
předávat Výhradně pracovnici příjmu reklamacl,

lV. Další uiednání

1. Jednotlivé druhy odpadů budou zhotovitelem pňjímány k Využiti či odstranění na základě základního popisu odpadu, ktený

musí být v odůVodněných případech (zákonné požadavky, požadavky státní spráVy) doložen analýzou odpadu realizovanou
odbomou laboratoři.
2. V přlpadě Vlastní přepravy odpadů objednatelem do zaříženi určených zhotovitelem, je osádka Vozidla povinna dodržovat
provozní řád těchto zařizení a musi být vybavena příslušnými doklady V souladu s platnou legislativou.
3. Jestliže bude objednatelem předán k Využití či odstraněni odpad, jehož složení a kvalitativní Vlastnosti neodpovidaji
deklarovanému zařazení dle platného Katalogu odpadů a údajům v této smlouvě, je zhotovitel opráVněn přeúčtovat objednateli
veškeré náklady Včetně připadných sankcí, které mu v souvislosti s dalším nakládáním s tímto odpadem Vznlknou. objednatel se
zavazuje řádně a včas tyto náklady a sankce uhradit

V. Platnost §mlouvy a dodací lhůty

1. smlouva se sjednává na dobu neurčitou s účinností od í.8.20,17
2. Výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet od 1, dne měsíce následujiciho po měsíci, Ve kterém byla písemná vlýpověd'
doruěena druhé smluvní straně.
3. smlouvu lze dále ukončit:
a) Pisemnou dohodou smluvnich stran,
b) Jednostrannou písemnou V,ýpovědí ze strany zhotovitele v připadě neplacení či pozdního placeni dohodnuté ceny předmětu
smlouvy obiednatelem, dále v případě dodánl odpadů, kteíé neodpovídají ustanovením V této smlouvě a v případě nedodžování
provoznlch řádů zařízení pro Využiti či odstranění odpadů.
c) Jednostrannou písemnou Výpovědí ze strany objednatele v připadě opakovaného bezdŮVodného nepřevzeti odpadŮ
uvedených v této smlouvě a jejich dodatcich zhotovitelem.
Ukončeni smlouvy dle bodu 3b) a 3c) tohoto článku je účinné okamžikem obdžení písemné \rypovědi druhou smluvní stranou.

Vl. cena a p|atební podmínky

1. cena předmětu smlouvy je §tanovena dohodou smluvních stran v §ouladu se zákonem o cenách č.526/1990 sb. a je řešena
V platném dodatku této smlouvy (ceník služeb), odsouhlaseném oběma smluvními stranami, přičemž každý nově podepsaný
dodatek, který se týká ceny předmětu smlouvy automaticky ukončuje platnost cen dodatku předcházejiclho. Veškeré uvedené
ceny v dodatku (ceník služeb) jsou bez přislušné sazby DPH.
2. Plďba za realizaci předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě íaktury - daňového dokladu zhotovitele, pňčemž smluvni
strany se dohodly na splatnosti faktur do í4 dnů od data jejího doručení objednateli.
3. Zhotovitel je opráVněn, v případě prodlení s placením faktur ze strany objednatele, účtovat smluvní pokutu ve Výši 0,05 %

z dlužné částky za každý den prodleni, kterou se objednatelv případě vyúětování zavazuje včas a řádně uhradit.

vll. závérečná ustanovení

1 , odpovědné osoby zmocněné k jednáni Ve věcech technichých:

Za objednatele: lng. Jiří Šmatlák
za zhotovitele: lng. Eva Bendová

2. smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o Všech skutečnostech, rozhodných pro plnění této
smlouvy.
3, siTluvnívztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnýmiobecně závaznými předpisy České republiky.
4. Veškeré změny či
smluvních stran.

této smlouVy lze realizovat Výhradně písemnou formou a musi být opatřeny podpisy zástupců obou

5. smlouva je vyhotovena dVou stejnopisech, oba ma.jí stejnou platnost a každá
že si tuto smlouvu řádně přečetly a že byla uzavřena

strana obdrží po jednom Výtisku.
6. smluvní strany základě jejich Vážné a svobodné Vůle, což
potvrzují sv,ými podpisy,
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V Brně, dne 24.3.2017




