	Smlouva o svozu a přijetí směsného komunálního odpadu na
	Řízenou skládku pevného odpadu Bukovsko
	Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
	1.
	Obchodní jmého	Marius Pedersen a.s. 
	IČO:	42194920
	DIČ:	CZ42194920
	Sídlo:	Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
	Zapsaný v obchodním rejstříku:	
	Zastoupený:	
	Kontaktní osoba:	
	Telefon:	
	Email pro zasílání faktur a
	Recepce@mariuspedersen.cz
	případných dodatků smluv:
	Korespondenční adresa:	
	jako	objednatel	na straně jedné
	a
	2.
	Obchodní jmého	Technické služby Kaplice spol. s r.o. 
	IČO:	63907992
	DIČ:	CZ63907992
	Sídlo:	Bělidlo 180, 382 41 Kaplice
	Zapsaný v obchodním rejstříku:	Firma zapsána v OR u krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 5805
	Zastoupený:	Bc. Vlastislav Hulík
	Kontaktní osoba:	Miroslava Loulová
	Telefon:	380 425 722
	Email:	loulova@tskaplice.cz
	jako	zhotovitel	na straně druhé
	tuto
	Smlouvu o svozu a přijetí směsného komunálního odpadu na Řízenou skládku 
	pevného odpadu Bukovsko
	I.
	
	       Zhotovitel prohlašuje, že je podle příslušných ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, osobou
	oprávněnou k nakládání s odpady. Zhotovitel dále prohlašuje, že je provozovatelem Řízené skládky pevného
	odpadu Bukovsko, která je zařízením se schváleným seznamem odpadů k jejich přijetí a odstranění.
	
	II.
	
	       Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provádět pro objednatele svoz směsného komunálního
	odpadu tak, jak byl kategorizován ve vyhlášce číslo 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů pod číslem 20 03 01, resp.
	jak bude nově kategorizován v prováděcím právním předpisu vydaným příslušným správním úřadem na základě

	zmocnění obsaženém v ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. Svoz bude prováděn na Řízenou skládku
	pevného odpadu Bukovsko (zařízení Zhotovitele) a zhotovitel zajistí jeho uložení řádným způsobem v souladu se
	všeobecně závaznými platnými a účinnými právními předpisy právního řádu České republiky a v souladu s platným
	provozním řádem výše uvedeného zařízení zhotovitele. 
	
	       Zhotovitel se zavazuje provádět svoz směsného komunálního odpadu uloženého v nádobách objednatele
	(popelnice, kontejnery), ze stanovišť objednatelem určených a podle harmonogramu sjednaného mezi stranami
	(vývozní kalendář).
	
	       Případné změny stanovišť je povinen objednatel sdělit zhotoviteli písemně nejpozději do dne předcházejícího
	svozu.
		
	       Objednatel se zavazuje zajistit, že do sběrných nádob (popelnice, kontejnery) nebude odkládán jiný než
	směsný komunální odpad. Nádoby výslovně nesmí obsahovat: železný šrot, stavební odpad, lehce vznětlivé látky,
	kameny, odpad ze zahrádek, jakýkoliv nebezpečný odpad, žhavý popel. Nádoby naplněné jiným než směsným
	komunálním odpadem není zhotovitel povinen vyvézt a takové nádoby budou ponechány na místě bez vyprázdnění.
	Objednatel se dále zavazuje zajistit volný příjezd po sjízdné komunikaci ke stanovišti nádob, a to minimálně
	do vzdálenosti 8-mi metrů od nádoby. 
	
	       Pokud nebude zhotovitel schopen z důvodu technické závady případně tzv. vyšší moci (nepříznivé počasí,
	kalamita apod.) zajistit vývoz dle této smlouvy v řádném termínu, zajistí jej ihned jakmile tato závada odpadne,
	nejpozději však v dalším řádném termínu vývozu. 
	
	       Reklamace služeb zhotovitele (např. neprovedený vývoz) je objednatel povinen uplatnit ihned po jejich
	zjištění, nejpozději do dalšího řádného termínu vývozu.
	
	       Pokud objednatel už nemá zájem o uskutečnění služby podle této smlouvy, je povinen znehodnotit vývozní
	známku, kterou měl na své nádobě vylepenou  a písemně (e-mailem) tuto skutečnost oznámit zhotoviteli.
	       Stejným způsobem lze provést i změnu intervalu vývozu.
	
	       Objednatel se zavazuje v případě změny aktualizovat platné kontaktní údaje k zasílání elektronické
	fakturace a dodatků smluv.
	
	III.
	
	       Cena za provedenou službu, místo plnění a frekvence vývozu je stanovena takto: 
	Druh nádoby	Cena za 1 vývoz	Četnost vývozu
	Kontejner	  xxx 	                KT Pá
	Popelnice 240l	  xxx 	               2xM St
	Zeman, Na Vyhlídce 734, ČS, a. s. Náměstí 205, Kaplice
	Adresa provozovny a IČP
	
	       Uvedená cena již zahrnuje tzv. zákonný poplatek za ukládání odpadu stanovený podle § 103 a násl. zákona
	č. 541/2020 Sb., o odpadech, resp. stanovený přílohou č. 9 uvedeného zákona a zahrnuje také náklady zhotovitele
	spojené s tvorbou rezervy na zajištění rekultivace a následné péče o skládku určená podle ustanovení § 42 téhož
	zákona. Zhotovitel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu za svoz a uložení odpadu na skládku sjednanou v tomto
	článku, nejvýše však o částku, o kterou budou obecně závaznými právními předpisy zvýšeny (oproti stavu
	ke dni 1.1.2021) poplatek za ukládání odpadu nebo rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku.
	Jednostranné zvýšení ceny je účinné dnem, kdy tuto skutečnost zhotovitel objednateli oznámí, nejdříve však dnem
	účinnosti právního předpisu, který poplatek za ukládání odpadu nebo rezervu na zajištění rekultivace a následné
	péče o skládku zvýší. Objednatel souhlasí s takto sjednaným způsobem úpravy ceny k datu účinnosti zákonné změny. 
	
	       Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoli jiná změna ceny (vyjma změny ceny dle předchozího odstavce),
	je možná pouze následujícím způsobem. Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu sjednaných cen (ceníku), a to
	v přiměřeném rozsahu, zejména s ohledem na vzniklé provozní potřeby, změny v právních předpisech a technických
	normách, změny výše daní a poplatků. Zhotovitel doručí změněný ceník (samostatně či jako součást jiného dokladu)
	objednateli emailem či poštovní nebo jinou přepravou. Pokud objednatel navrženou změnu ceníku písemně do deseti
	dnů od doručení této změny neodmítne, má se za to, že se změnou ceníku souhlasí a změněný ceník je účinný dnem

	doručení jeho návrhu objednateli. Nesouhlasí-li objednatel s navrženou změnou ceníku, zavazují se smluvní strany
	o návrhu zhotovitele na změnu ceníku jednat.
	
	       Objednatel se zavazuje za výše uvedené služby uhradit cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem a to
	do 14 dnů ode dne vystavení faktury.
	
	       V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s úhradou faktury vystavené zhotovitelem, je povinen uhradit
	zhotoviteli vedle ceny za plnění také úrok z prodlení. Úrok z prodlení strany sjednávají ve výši 0,03 % fakturované
	částky za každý den prodlení. 
	
	       Nárok zhotovitele na úrok z prodlení nemá vliv na případné právo zhotovitele na náhradu škody způsobené
	mu objednatelem nedodržením smluvních podmínek.     
	
	IV.
	
	       Tato smlouva a z ní vyplývající práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky,
	zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
	     
	       Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno náleží objednateli a jedno
	zhotoviteli.
	
	       Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva
	je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
	Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
	
	       Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem 1.1.2021. Zároveň se touto
	smlouvou ruší všechna předchozí ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem, která se týkají předmětu této smlouvy.
	
	       Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou číslovaných dodatků a příloh podepsaných oběma
	stranami.
	
	       Kterákoli ze stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní doba této
	činí 2 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně smlouvy.
	V Kaplici    dne: 27.01.2021
	Objednatel	Zhotovitel


