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SMLOUVA O SBĚRU A ODVOZU VYUŽITELNÝCH SLOŽEK VYTŘÍDĚNÝCH 
z KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Číslo smlouvy 603079 

|. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel: ; Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková—Organizace 
Sídlo: ĚFráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice “ ' 
Zastoupený: yij—Mgr. Aleš Prýdl 
Provozovna: ; Na Příkopě 77, 417 41 Krupka 
IČO: 00497088 DIČ: ] CZOO497088 
*Telefon: +120 773 784 "106 “ "' 

, gemal; JVládiihir.kóšařáššstavebhitčecž “ 

Pracovníci pověření k jednáním ve věcech této smlouvy: 
a) smluvních (tedy právních jednání): 
b) technických (tedy faktických odborných jednání): 
Dále jen " Objednatel " 

1.2 Zhotovitel: Marius Pedersen a.s. 
Společnost je zapsána u: Krajského soudu v Hradci Králové — oddíl B, vložka 389 
Sídlo: Průběžná 1940/3, Hradec Králové 500 09 
provozovna: provozovna Teplice, Úprkova 1, Teplice 41501 
Zastoupený: Jiřím Hodačem, oblastním manažerem 
Bankovní Spojení: Číslo účtu: 
IČO: 42194920 DIČ: CZ 42194920 
Telefon: 493 645 570 Fax: 
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Pracovníci pověření k jednáním ve věcech této smlouvy: 
technických (tedy faktických odborných jednání): Bc. Pavla Wondraková 
Dále jen " zhotovitel " 

||. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy je převzetí a odvoz využitelných složek vytříděných z komunálního odpadu 
specifikovaných v příloze této smlouvy, jejichž původcem je objednatel, a to prostřednictvím 
zhotovitele. Využitelné Složky odpadu budou předány k dalšímu zpracování za účelem jejich využití. 
Zhotovitel se zavazuje tento odpad převzít v souladu S článkem lI odst. 1) a čl. IV a objednatel se 
zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě dle čl. Vl. Okamžikem převzetí odpadů 
zhotovitelem přebírá tento veškeré povinnosti původce vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění. 

|||. MÍSTO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

Smluvní strany se dohodly, že místem plnění předmětu smlouvy je provozovna objednatele uvedená 
Výše. Využitelné složky komunálního odpadu budou sbírány objednatelem do speciálních nádob, 
označených dle druhu sbírané komodity a přebírány zhotovitelem. 
Místem následného využití odpadů dle této smlouvy jsou odpovídající vlastní zařízení zhotovitele či 
zařízení smluvních partnerů zhotovitele. 

IV. PŘEVZETÍ A KONTROLA ODPADU 

Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli pouze odpad, dohodnutý vtéto smlouvě, zatříděný ve 
smyslu vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. vplatném znění. Odpad, který neodpovídá obsahu této 
smlouvy, není zhotovitel povinen převzít. 
Smluvní strany se dohodly, že využitelné složky odpadu dle přílohy této smlouvy budou pro účel 
předání, respektive převzetí, umístěny pouze ve speciálních nádobách. 
Převzetí odpadu zhotovitelem bude realizováno V termínech dohodnutých v příloze této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění Služby i jakoukoli třetí způsobilou osobou dle svého výběru. 
Zhotovitel není, pokud to není výslovně sjednáno, vázán při plnění této smlouvy pokyny objednatele. 



5) 

6) 

1) 
2) 
a) 
b) 

Smluvní strany se dohodly, sohledem naspecifika poskytovaného plnění, že nebude docházet 
k předání a převzetí poskytnuté služby a služba bude provedena jejím dokončením, a to postupně, 
vždy naložením příslušného odpadu znádoby na přepravní/dopravní prostředek a následným 
předáním k odstranění či využiti a/nebo odstraněním či využitím. 
Vlastnické právo kodpadu přechází zobjednatele na zhotovitele okamžikem naložení příslušného 
odpadu znádoby na přepravní/dopravní prostředek, přičemž finanční vyrovnání takového přechodu 
vlastnictví je zohledněno v dále sjednané ceně služby. 

v. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY, VÝPOVĚDNÍ LHÚTY A PODMÍNKY 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními 
stranami. 
Smlouvu lze ukončit: 
na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran 
jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě závažného neplnění podmínek 
smlouvy, kterým je: 
ze strany zhotovitele: 
- nepřevzetí odpadů dohodnutých v této smlouvě a řádně dokladovaných 
Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě končí smluvní vztah dnem doručení písemného 

odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
e) písemnou výpovědí bez udání důvodu 
Smluvní strany se dohodly na výpovědní lhůtě 30 kalendářních dnů od data doručení výpovědi druhé 
smluvní straně. 
d) písemnou výpovědí pro neshodu o ceně předmětu smlouvy 
Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy ke dni předpokládané 
platnosti nových cen předmětu smlouvy předkládaných zhotovitelem. 
3) 

1) 

2) 

4) 

5) 

6) 

Účinkem odstoupení je, že se tato smlouva ruší, Smluvní strany se dohodly na tom, že namísto 
vrácení vzájemně poskytnutých plnění, což sohledem na specifika plnění není reálně možné, si 
zhotovitel ponechá uhrazenou cenu služeb, resp. objednatel mu uhradí doposud neuhrazenou cenu 
již provedených služeb (podle v této smlouvě sjednané ceny vyúčtuje.» zhotovitel cenu -za-Odpad, u 
něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) a naopak Objednatel nebude mít povinnost převzít zpět 
odpad (u něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) ani nahradit zhotoviteli obvyklou cenu za 
provedené služby. Odstoupenlm od smlouvy není dotčen nárok smluvních stran na smluvních pokut 
dle této smlouvy, úroků z prodlení, nárok na náhradu újmy a ustanovení této smlouvy, která podle své 
povahy mají trvat i po odstoupení od této Smlouvy (zejména ustanovení O přechodu vlastnického 
práva k odpadu). 

VI. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena předmětu smlouvy je stanovena v příloze této smlouvy. V případě změny cen se dodavatel 
zavazuje informovat objednatele písemnou formou minimálně 30 kalendářních dnů před datem jeho 
platnosti. Nová příloha určující cenu předmětu smlouvy, která nahrazuje dosavadní určení ceny předmětu 
smlouvy tvořící přílohu této smlouvy, nahrazuje aktuální a stává se přílohou této smlouvy počínaje od její 
platnosti určené zhotovitelem. 
K cenám uvedeným v příloze bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. 
Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny předmětu smlouvy bude prováděna roční fakturací 
dopředu splatnou do 14-ti dnů po odeslání platebního dokladu - platí u služby vývozu v pravidelných 
intervalech z plastové nádoby 120 - 1100 l. 
V případě prodlení s úhradou faktury - daňového dokladu ze strany objednatele je zhotovitel 
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 2 dlužné částky za každý den prodlení, kterou se 
objednatel zavazuje uhradit. 
Ujednání této smlouvy o smluvních pokutách nemaji vliv na právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu újmy (škody) způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhrady 
újmy (škody) ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají povinnost 
odpovědné osoby odčinit poškozené smluvní straně škodu i nemajetkovou újmu. 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že i vpřípadě, pokud porušující strana uhradí druhé smluvní 
straně sjednané či zákonné úroky z prodlení z titulu porušení povinnosti či závazku, zůstává 
zachováno právo poškozené neporušující strany na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušení 
takové předmětné povinnosti či závazku. 
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vu. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i skutečnostech, s 
nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností. 
Ke změně, doplnění či zrušení této smlouvy může dojít výhradně písemnou formou. V případě změny 
či doplnění tato úprava nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Zrušení této 
smlouvy lze provést jednostranně při dodržení podmínek uvedených ve smlouvě. Změna smlouvy 
jinou než písemnou formou se nepřipouští. 
Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či 
neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných 
ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, 
které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které 
nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila. 

Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou, vyjma řádného ukončení, smlouva jako celek, 
zavazuji se smluvní strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou 
smlouvu, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této smlouvě a která zároveň nebude stižena 
vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce bodu této 
smlouvy je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajícího obsahu smlouvy a má platit 
i v případě neplatnosti zbývajícího obsahusmlouvy. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 

Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 5 1765 z.č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský zákoník), a nebude se 
domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že 
změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď 
neúměmým zvýšením nákladů plnění, anebo neúměmým snížením hodnoty předmětu plnění. 
Objednatel prohlašuje, že se ve smyslu 5 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí se sjednanou 
cenou za služby dle této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se by se byt' i potenciálně mohlo jednat 
o cenu neúměrnou. Objednatel prohlašuje, že je mu známa obvyklá cena plnění sjednaných služeb. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že jakoukoli pohledávku vzniklou z této smlouvy lze postoupit na 
třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, 
že práva a povinnosti z této smlouvy lze postoupit, tedy lze postoupit smlouvu, na třetí osobu pouze 
na základě písemného souhlašu druhé smluvní strany. 
Vztah mezi smluvními stranami se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména 
ustanoveními & 2586 a násl. občanského zákoníku. 

v Teplicích dne: 30 A . atol &;, v Teplicích dne: 26.1.2017 

Průběžná 1940/3, 5
Provozo

ú k 3120
„3311021311920 

Za zhotovitel
Jiří Hodač

oblastní man



Příloha č: 1, SMLOUVY O SBĚRU A ODVOZU VYUŽITELNÝCH SLOŽEK VYTŘÍDĚNÝCH 
Z KOMUNALNIHO ODPADU 

SPECIFIKACE VYTŘÍDĚNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Označení nádoby Kód odpadu Název odpadu Popis odpadu 
papír 150101 Papírové a lepenkové obaly Papír, karton, noviny 

CENA ZA SBĚR PŘEVZETÍ A ODvoz VYT 
Ceník služeb platný od 1.1.2016 

ŘÍQĚNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

* Oblem nádoby Počet nádob ' Název odpadu , EETWÉ'ŠVDZ—u ': *, VCenáAIrOKLKčiKšÍJ 
1100 l 1 Papírové a lepenkové obaly 1 x 7 1 522,- 

K uvedeným cenám bude účtována DPH dle platných předpisů. 

STANOVlŠTĚ NÁDOB PLATNOST OD: 1.2.2017 
Krupka, Na Příkopě 77 

V Teplicích dne: 30.1 „Jolly 
 

V Teplicích dne: 26.1.2017 

Marius Fe
Průběžná 1940/3,

_ Provozo
Uprkovc 312

lČO: 42194920

Za zhotovitele:
Jiří Hodač 

Oblastní manaž




