
@suea
Smlouva o dilo - o naklédéni s odpady

éislo smlouvy: 2105211371

I.
Smluvni strany

SUEZ CZ a.s.
Spanélské 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zépis v OR: MS Praha, oddl’l B., vloika 9378
1C: 25638955
DIC: C225638955
zastupuje: Ing. JiFI’ Navrétil, Feditel Divize Sever. na zékladé plné moci
bankovni spojenl': Komerénl’ banka, a.s., Praha

adresa pro zasilém’ korespondence: Slovenské 2084, 709 00 Ostrava-Mariénské Hory

(déle jen ,,zhotovitel“)

a

Domov pro seniory Krnov, pf'ispévkové organizace
Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem
zépis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravé, spisové znaéka Pr 1066
IC: 00846325
DIC: CZ00846325
zastupuje: Ing. Katefina Michalikové, Feditelka
bankovnf spojeni: Komeréni banka, a.s.

adresa pro zasilém’ korespondence: Rooseveltova 2141/51, 794 O1 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem

(déle jen ,,objednateI")

II.
Piedmét smlouvy, cenové podminky

Zhotovitel 5e zavazuje, 2e provede pro objednatele niie uvedené éinnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém misté:

Domov pro seniory Krnov, pfi'spévkové organizace
Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem

Objednatel se zavazuje provedené éinnosti pFijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedem’ sjednanou cenu.
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Obchodm' spoleénost SUEZ CZ 315. mé zaveden integrovany systém fizeni. Systém managementu bezpeénosti informaci podle platné
verze Standardu ISO 27001 je zaveden v cele' obchodnl spoleénosti. certihkace Se ty'Ka oddéleni utajovanyoh projektu.

@suea
Smlouva o dilo - o naklédéni s odpady

éislo smlouvy: 2105211371

I.
Smluvni strany

SUEZ CZ a.s.
Spanélské 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zépis v OR: MS Praha, oddl’l B., vloika 9378
1C: 25638955
DIC: C225638955
zastupuje: Ing. JiFI’ Navrétil, Feditel Divize Sever. na zékladé plné moci
bankovni spojenl': Komerénl’ banka, a.s., Praha

adresa pro zasilém’ korespondence: Slovenské 2084, 709 00 Ostrava-Mariénské Hory

(déle jen ,,zhotovitel“)

a

Domov pro seniory Krnov, pf'ispévkové organizace
Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem
zépis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravé, spisové znaéka Pr 1066
IC: 00846325
DIC: CZ00846325
zastupuje: Ing. Katefina Michalikové, Feditelka
bankovnf spojeni: Komeréni banka, a.s.

adresa pro zasilém’ korespondence: Rooseveltova 2141/51, 794 O1 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem

(déle jen ,,objednateI")

II.
Piedmét smlouvy, cenové podminky

Zhotovitel 5e zavazuje, 2e provede pro objednatele niie uvedené éinnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém misté:

Domov pro seniory Krnov, pfi'spévkové organizace
Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem

Objednatel se zavazuje provedené éinnosti pFijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedem’ sjednanou cenu.

1:21:15 _V 02‘5"" '15m 5m m
30’» 530:; $03

Obchodm' spoleénost SUEZ CZ 315. mé zaveden integrovany systém fizeni. Systém managementu bezpeénosti informaci podle platné
verze Standardu ISO 27001 je zaveden v cele' obchodnl spoleénosti. certihkace Se ty'Ka oddéleni utajovanyoh projektu.

@suea
Smlouva o dilo - o naklédéni s odpady

éislo smlouvy: 2105211371

I.
Smluvni strany

SUEZ CZ a.s.
Spanélské 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zépis v OR: MS Praha, odd/l B., vloika 9378
IC: 25638955
DIC: C225638955
zastupuje: Ing. JiFI’ Navrétil, Feditel Divize Sever. na zékladé plné moci
bankovn/ spojenl': Komerénl’ banka, a.s., Praha

adresa pro zasilém’ korespondence: Slovenské 2084, 709 00 Ostrava-Mariénské Hory

(déle jen ,,zhotovitel“)

a

Domov pro seniory Krnov, pf'ispévkové organizace
Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem
zg'lpis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravé, spisové znaéka Pr 1066
IC: 00846325
DIC: CZ00846325
zastupuje: Ing. Katefina Michalikové, Feditelka
bankovm’ Sio'lem': Komeréni banka, a.s.

adresa pro zasilém’ korespondence: Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov — Pod Bezruéovy’m vrchem

(déle jen ,,objednatel")

ll.
Pfedmét smlouvy, cenové podminky

Zhotovitel 5e zavazuje, 2e provede pro objednatele niie uvedené éinnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém misté:

Domov pro seniory Krnov, pfispévkové organizace
Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem

Objednatel se zavazuje provedené éinnosti pFijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedem‘ sjednanou cenu.

Obc‘nodm' spoleénost SUEZ CZ as. ma zaveden integrovany system fizeni. Systém managementu bezpeénosti informaci pot/1e platné
verze standardu ISO 27001 Jo zaveden v celé obchodnl spoleénosti. certifikace Se tyksi oddéleni utaiovany’oh projektu.



Smlouva o dilo é. zména (":I'slo 00

Odbér odpadfl

Cena Kélt
Cena Kélt platné platné 0d 1.2.

Kat. éislo Kat. Nézev odpadu 0d 1.1. 2021 2021
,, obaly obsahujici zbytky nebezpeénych la'tek

150110 N nebo obaly témito létkami zneéiéténé 5 80090 6 380’”
kovové obaly obsahujl'ci nebezpeénou

150111" N vyplfiovou hmotu Véetné prézdnych tlakovych 5 800,00 6 380.00
nédob

* absorpénl’ éinidla, filtraénl' materiély (véetné
150202 olejovych filtrfl bll'ie neuvedenych) 5 800'” 6 380m
180101* N ostré pfedméty 7 800,00 8 580,00

zdravotnicky odpad, na jehoi sbér a
180103* N odstrafiovéni jsou kladeny zvléétm’ 7 800,00 8 580,00

poiadavky
180104 0 pleny 1 520.00 1 520.00
180108* N nepouéitelné cytostatika 7 800.00 8 580,00

,, jiné nepouiitelné Iééiva neuvedené pod
180109 O/N él'slem 180108 véetné jejich obalfl 7 800’00 8 580'00
190809 0 smés tuki‘l a olejL": z odluéovaée tukl‘] 2 750,00 3 025.00

biologicky rozloiitelny odpad z kuchynl’ a200108 0 stravoven 1 100,00 1 210,00

200121* N zéfivky a jiny odpad obsahujl’ci rtut’ 5,- Ké/ks 5,50 Kélks
200125 0 pouiitéjedlé oleje 1 100,00 1 210,00
200133" N baterie a akumula’tory - baterie 5 800,00 6 380,00
200133" N baterie a akumulétory - Pb akumulétory vykup 9 800,00 vykup 9 800,00
Doprava cena za jeden svoz 490,00 540,00

Véechny ceny uvedené ve smlouvé jsou bez DPH, které se pfipoéte vsouladu spfi’sluénymi platnymi
pfedpisy.

Ill.
Misto a zpfisob plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést (:innosti dle él. II. této smlouvy v dohodnutém terminu — pravidelné odvozy
1x 14 dni.
Zhotovitel zajistf odbér odpadu od objednatele ve sjednaném misté, véetné jeho legislativniho odbavenf
(véieni, vybaveni pfepravm’mi listy apod.).
Zhotovitel zajistl’ dalél' naklédénl’ s odpadem dle této smlouvy v souladu s platnym zékonem é. 541/20208b a
daléimi prévnimi pFedpisy.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veékeré a pravdivé informace a podklady pro to. aby Zhotovitel
mohl pfipravit pisemnou informaci o odpadu (,,P|OO“), kterou je nésledné objednatel povinen vécné
zkontrolovat a podepsat.
Dokladem o pfedéni/pfevze’tl’ odpadu (provedem’ sluiby) je ,,Dodaci list“

IV.
Vlastnické prévo k vécem a nebezpeéi ékody

Vlastnické prévo k odpadu a nebezpeél' ékody kodpadu pFechézf na zhotovitele okamiikem pFedénI’ a
pfevzeti odpadu uréeného k odstranéni/vyuiiti dle 6|. ||. této smlouvy, tedy konkrétné okamiikem pfevzeti
nédoby s odpadem vrémci svozu pfipadné kokamiiku pFevzeti odpadu vjakékoliv jiné formé, pfiéemi
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zhotovitel téhoi dne pFebI'ré za odpad uréeny k odstranéni/vyuiitl' odpovédnost ve smyslu platnych prévm’ch
pfedpisfi upravujicich podml'nky pro naklédénl’ s odpady.

Toto se véak nevztahuje na pfi'pady, kdy odpad uréeny k odstranéni nesplfiuje podml'nky ujednané
smluvm’mi stranami v této smlouvé a v PIOO. V tomto pfl’padé mé zhotovitel prévo vrétit odpad zpét
objednateli, resp. odmftnout jeho pFe-vzetl' a svoz. a zdflvodm’ odml’tnuti pfijeti a objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli do deseti dnfl ode dne vréceni, resp. nepFevzetI’ odpadu v rémci svozu, na’hradu ékody na
za’kladé pisemného vyL'Jétovéni zhotovitele (napF. marné jl'zda).

V.
Platebni a fakturaéni podminky, smluvni pokuty

Cena dle skuteéné pfedaného mnoistvi odpadu dle élénku ||. této smlouvy je zhotovitelem Uétova’na
objednateli fakturou splatnou do 14-ti dnCI ode dne vystavem’. Zhotovitel vystavi a odeéle fakturu na adresu
objednatele. Za pozdnl' Uhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvnl' pokutu ve vyéi
0,1% 2 dluiné ééstky za kaidy den prodlenl’. Za’konna’ ustanoveni o Uroku z prodlem’ zfistévajl' timto
ustanovem’m nedotéena.

Faktury budou vystavovény zhotovitelem postupné mésiéné. Objednatel ma’ véak prévo zadriet a nezaplatit
10% z kaidé fakturované ééstky 32 do dne koneéného pfedém’ a pfevzeti dila. Objednatel je povinen doplatit
takto zadriované ééstky ve lhflté 5 dm' nésledujl’cich po dni, ve kterém jeho zédriné prévo zaniklo.

S vykonem zadriovaciho préva tak nejsou spojeny iédné negativni dfisledky spojené s prodlenim (nevzniké
nérok na ("OK 2 prodlem’, nepfechézi nebezpeél' ékody na véci a daléf) a nelze objednatele za vykon tohoto
svého préva iédnym zpflsobem sankcionovat.

Vph’padé prodlenv’ objednatele sjakoukoliv L'Ihradou jakékoliv pohledévky vi’Jéi zhotoviteli, je zhotovitel
oprévnén zadriet poskytovém’ veékerého plnénl' vfxéi objednateli po dobu tohoto prodlenl’ a plnit a2 poté, kdy
objednatel za’vazky vfléi zhotoviteli vplném rozsahu vyrovné. Tim neni dotéeno prévo zhotovitele na
sjednanou smluvm’ pokutu.
Objednatel souhlasi dle ust. § 26 odst. 3 zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty 3 tin 2e fakturu
(dafiovy doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobé (déle jen ,,e|ektronické faktura“) a zasilé se
2 elektronické adresy zhotovitele (které je: e-fakturace@sita.cz) na elektronickou adresu objednatele (které
je: m.schulzova@dskrnov.cz). Zhotovitel mflie zasflat faktury objednateli také v Iistinné podobé na papife
prostfednictvim provozovatele poétovm’ch sluieb. Objednatel je povinen ihned nahlésit zhotoviteli novou
elektronickou adresu pro zasiléni elektronické faktury.
Zapoéteni pohledévek 2e strany objednatele je moiné jen na zékladé pl'semne’ dohody se zhotovitelem.
Jakékoli pfipadné pohledévky objednatele vfléi zhotoviteli je moiné postoupit na tfeti osobu a2 na zékladé
pfedchoziho pisemného souhlasu zhotovitele.

VI.
Doba trvéni smlouvy

Smlouva se uzavn’ré na dobu neuréitou s tfimésiéni vypovédnl’ Ihfltou, které poél’né béiet 0d prvého dne
kalendéfm’ho mésice nésledujicn’ho p0 mésici, v némz byla vypovéd’ doruéena smluvni strané, jiz je uréena.
Tato smlouva je platné dnem podpisu obéma smluvnl'mi stranami a Uéimé dnem 1.1.2021.
Smluvni strany se dohodly, 2e v pfipadé, ie tato smlouva se uzavfe 32 p0 datu L'Jéinnosti tzn. p0 datu 1.1.
2021, pak na plnénl’ provedené mezi nimi od data 06innosti tzn. po datu 1.1. 2021 se hledl' tak, fie byla
provedena dle této smlouvy.
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nérok na ("OK 2 prodlem’, nepfechézi nebezpeél' ékody na véci a daléf) a nelze objednatele za vykon tohoto
svého préva iédnym zpflsobem sankcionovat.

Vph’padé prodlenv’ objednatele sjakoukoliv L'Ihradou jakékoliv pohledévky vi’Jéi zhotoviteli, je zhotovitel
oprévnén zadriet poskytovém’ veékerého plnénl' vfxéi objednateli po dobu tohoto prodlenl’ a plnit a2 poté, kdy
objednatel za’vazky vfléi zhotoviteli vplném rozsahu vyrovné. Tim neni dotéeno prévo zhotovitele na
sjednanou smluvm’ pokutu.
Objednatel souhlasi dle ust. § 26 odst. 3 zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty 3 tin 2e fakturu
(dafiovy doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobé (déle jen ,,e|ektronické faktura“) a zasilé se
2 elektronické adresy zhotovitele (které je: e-fakturace@sita.cz) na elektronickou adresu objednatele (které
je: m.schulzova@dskrnov.cz). Zhotovitel mflie zasflat faktury objednateli také v Iistinné podobé na papife
prostfednictvim provozovatele poétovm’ch sluieb. Objednatel je povinen ihned nahlésit zhotoviteli novou
elektronickou adresu pro zasiléni elektronické faktury.
Zapoéteni pohledévek 2e strany objednatele je moiné jen na zékladé pl'semne’ dohody se zhotovitelem.
Jakékoli pfipadné pohledévky objednatele vfléi zhotoviteli je moiné postoupit na tfeti osobu a2 na zékladé
pfedchoziho pisemného souhlasu zhotovitele.

VI.
Doba trvéni smlouvy

Smlouva se uzavn’ré na dobu neuréitou s tfimésiéni vypovédnl’ Ihfltou, které poél’né béiet 0d prvého dne
kalendéfm’ho mésice nésledujicn’ho p0 mésici, v némz byla vypovéd’ doruéena smluvni strané, jiz je uréena.
Tato smlouva je platné dnem podpisu obéma smluvnl'mi stranami a Uéimé dnem 1.1.2021.
Smluvni strany se dohodly, 2e v pfipadé, ie tato smlouva se uzavfe 32 p0 datu L'Jéinnosti tzn. p0 datu 1.1.
2021, pak na plnénl’ provedené mezi nimi od data 06innosti tzn. po datu 1.1. 2021 se hledl' tak, fie byla
provedena dle této smlouvy.
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zhotovitel téhoi dne pFebI'ré za odpad uréeny k odstranéni/vyuiitl' odpovédnost ve smyslu platnych prévm’ch
pfedpisfi upravujicich podml'nky pro naklédénl’ s odpady.

Toto se véak nevztahuje na pfi'pady, kdy odpad uréeny k odstranéni nesplfiuje podml'nky ujednané
smluvm’mi stranami v této smlouvé a v PIOO. V tomto pfl’padé mé zhotovitel prévo vrétit odpad zpét
objednateli, resp. odmftnout jeho pFe-vzetl' a svoz. a zdflvodm’ odml’tnuti pfijeti a objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli do deseti dnfl ode dne vréceni, resp. nepFevzetI’ odpadu v rémci svozu, na’hradu ékody na
za’kladé pisemného vyL'Jétovéni zhotovitele (napF. marné jl'zda).

V.
Platebni a fakturaéni podminky, smluvni pokuty

Cena dle skuteéné pfedaného mnoistvi odpadu dle élénku ||. této smlouvy je zhotovitelem Uétova’na
objednateli fakturou splatnou do 14-ti dnCI ode dne vystavem’. Zhotovitel vystavi a odeéle fakturu na adresu
objednatele. Za pozdnl' Uhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvnl' pokutu ve vyéi
0,1% 2 dluiné ééstky za kaidy den prodlenl’. Za’konna’ ustanoveni o Uroku z prodlem’ zfistévajl' timto
ustanovem’m nedotéena.

Faktury budou vystavovény zhotovitelem postupné mésiéné. Objednatel ma’ véak prévo zadriet a nezaplatit
10% z kaidé fakturované ééstky 32 do dne koneéného pfedém’ a pfevzeti dila. Objednatel je povinen doplatit
takto zadriované ééstky ve lhflté 5 dm' nésledujl’cich po dni, ve kterém jeho zédriné prévo zaniklo.

S vykonem zadriovaciho préva tak nejsou spojeny iédné negativni dfisledky spojené s prodlenim (nevzniké
nérok na ("OK 2 prodlem’, nepfechézi nebezpeél' ékody na véci a daléf) a nelze objednatele za vykon tohoto
svého préva iédnym zpflsobem sankcionovat.

Vph’padé prodlenv’ objednatele sjakoukoliv L'Ihradou jakékoliv pohledévky vi’Jéi zhotoviteli, je zhotovitel
oprévnén zadriet poskytovém’ veékerého plnénl' vfxéi objednateli po dobu tohoto prodlenl’ a plnit a2 poté, kdy
objednatel za’vazky vfléi zhotoviteli vplném rozsahu vyrovné. Tim neni dotéeno prévo zhotovitele na
sjednanou smluvm’ pokutu.
Objednatel souhlasi dle ust. § 26 odst. 3 zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty 3 tin 2e fakturu
(dafiovy doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobé (déle jen ,,e|ektronické faktura“) a zasilé se
2 elektronické adresy zhotovitele (které je: e-fakturace@sita.cz) na elektronickou adresu objednatele (které
je: m.schulzova@dskrnov.cz). Zhotovitel mflie zasflat faktury objednateli také v Iistinné podobé na papife
prostfednictvim provozovatele poétovm’ch sluieb. Objednatel je povinen ihned nahlésit zhotoviteli novou
elektronickou adresu pro zasiléni elektronické faktury.
Zapoéteni pohledévek 2e strany objednatele je moiné jen na zékladé pl'semne’ dohody se zhotovitelem.
Jakékoli pfipadné pohledévky objednatele vfléi zhotoviteli je moiné postoupit na tfeti osobu a2 na zékladé
pfedchoziho pisemného souhlasu zhotovitele.

VI.
Doba trvéni smlouvy

Smlouva se uzavn’ré na dobu neuréitou s tfimésiéni vypovédnl’ Ihfltou, které poél’né béiet 0d prvého dne
kalendéfm’ho mésice nésledujicn’ho p0 mésici, v némz byla vypovéd’ doruéena smluvni strané, jiz je uréena.
Tato smlouva je platné dnem podpisu obéma smluvnl'mi stranami a Uéimé dnem 1.1.2021.
Smluvni strany se dohodly, 2e v pfipadé, ie tato smlouva se uzavfe 32 p0 datu L'Jéinnosti tzn. p0 datu 1.1.
2021, pak na plnénl’ provedené mezi nimi od data 06innosti tzn. po datu 1.1. 2021 se hledl' tak, fie byla
provedena dle této smlouvy.
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VII.
Odpovédni pracovnici

Za zhotovitele
ve vécech obchodnl’ch: Ladislav Dvorm’k, 607 817 066, ladislav.dvornik@suez.com
pfijem odpadu: Martin. Sliva, 725 448 188, dis ecerova sitacz, martin.s|iva@suez.com

Za obiednatele
ve vécech obchodnich: Ing. Katerina Michalikové, 602 793 844, reditel@dskrnov.cz
ve vécech odvozu odpadfl: Petra Seidlerové, 724 364 875, p.seidlerova@dskrnov.cz

VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Smluvnl’ pokuty sjednané touto smlouvou povinné strana uhradi nezévisle na tom, zda a v jaké vyéi vznikne
druhé smluvni strané v této souvislosti ékoda.
Smluvnl' strany se vyslovné dohodly, fie véechny spory vznikajl'ci z této smlouvy a v souvislosti 5 hi se
rozhodujl’ s koneénou platnosti u Rozhodél'ho soudu pri Hospodéfské komore Ceské republiky a Agrérni
komore Ceské republiky podIe jeho rédu jedm’m rozhodcem jmenovanym predsedou Rozhodéiho soudu.
Sudi§té Brno.
Tato smlouva je sepséna a podepséna ve dvou vyhotovem’ch, z nichZ kaidé smluvm’ strana obdrél' po
jednom vyhotoveni.
Tato smlouva 0 mm v plném rozsahu nahrazuje drive mezi Uéastniky uzavfené pfedsmluvm’ ujednénr’ éi jiné
smlouvy, které 5e tYkaji pfedmétu plnéni této smlouvy.
Pro pfl’pad, 2e tato smlouva podléhé uverejnénl' v registru sqv dle zékona é. 340/2015 Sb. 0 registru smluv
(déle jen ,,zékon o registru smluv“), smluvnl' strany si sjednévajl', ie uverejnénl' této smlouvy véetné jejich
pripadnych dodatkt‘] v registru smluv zajisti objednatel v souladu se zékonem o registru smluv. V pfl'padé, 2e
nékteré protistrana poiaduje anonymizovat ve smlouvé Udaje, které naplfiuji vyjimku z povinnosti uveFejném’
ve smyslu zékona o registru smluv, pak je povinna tyto L'Jdaje véetné odflvodnéni oprévnénosti jejich
anonymizace specifikovat a doruéit druhé smluvnl' strané nejpozdéji do 5 dnfl ode dne podpisu této smlouvy
pisemné. MarnYm upIynutim této Ihflty platf, 2e protistrana souhIasi s uverejnénl'm smlouvy v plném rozsahu
nebo s anonymizaci Udajfl, které naplfiujl' zékonnou vyjimku z povinnosti uverejnéni dIe zékona o registru
smluv.
Tuto smlouvu Ize ménit nebo zruéit pouze vyslovnym oboustrannym pl'semnym ujedna’nim, podepsanym
oprévnénYmi zéstupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruél' platnost drive podepsanf/ch smluv.

VOstravédne.................. VKrnovédne ........................

2.2.1.

Ing. JiFI’ Navrétil Ing. Katerina Michalikové
Reditel Divize Sever Reditelka
SUEZ CZ as. Domov pro seniory Krnov
na zékladé plné moci
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Za zhotovitele
ve vécech obchodnl’ch: Ladislav Dvorm’k, 607 817 066, ladislav.dvornik@suez.com
pfijem odpadu: Martin. Sliva, 725 448 188, dis ecerova sitacz, martin.s|iva@suez.com

Za obiednatele
ve vécech obchodnich: Ing. Katerina Michalikové, 602 793 844, reditel@dskrnov.cz
ve vécech odvozu odpadfl: Petra Seidlerové, 724 364 875, p.seidlerova@dskrnov.cz

VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Smluvnl’ pokuty sjednané touto smlouvou povinné strana uhradi nezévisle na tom, zda a v jaké vyéi vznikne
druhé smluvni strané v této souvislosti ékoda.
Smluvnl' strany se vyslovné dohodly, fie véechny spory vznikajl'ci z této smlouvy a v souvislosti 5 hi se
rozhodujl’ s koneénou platnosti u Rozhodél'ho soudu pri Hospodéfské komore Ceské republiky a Agrérni
komore Ceské republiky podIe jeho rédu jedm’m rozhodcem jmenovanym predsedou Rozhodéiho soudu.
Sudi§té Brno.
Tato smlouva je sepséna a podepséna ve dvou vyhotovem’ch, z nichZ kaidé smluvm’ strana obdrél' po
jednom vyhotoveni.
Tato smlouva 0 mm v plném rozsahu nahrazuje drive mezi Uéastniky uzavfené pfedsmluvm’ ujednénr’ éi jiné
smlouvy, které 5e tYkaji pfedmétu plnéni této smlouvy.
Pro pfl’pad, 2e tato smlouva podléhé uverejnénl' v registru sqv dle zékona é. 340/2015 Sb. 0 registru smluv
(déle jen ,,zékon o registru smluv“), smluvnl' strany si sjednévajl', ie uverejnénl' této smlouvy véetné jejich
pripadnych dodatkt‘] v registru smluv zajisti objednatel v souladu se zékonem o registru smluv. V pfl'padé, 2e
nékteré protistrana poiaduje anonymizovat ve smlouvé Udaje, které naplfiuji vyjimku z povinnosti uveFejném’
ve smyslu zékona o registru smluv, pak je povinna tyto L'Jdaje véetné odflvodnéni oprévnénosti jejich
anonymizace specifikovat a doruéit druhé smluvnl' strané nejpozdéji do 5 dnfl ode dne podpisu této smlouvy
pisemné. MarnYm upIynutim této Ihflty platf, 2e protistrana souhIasi s uverejnénl'm smlouvy v plném rozsahu
nebo s anonymizaci Udajfl, které naplfiujl' zékonnou vyjimku z povinnosti uverejnéni dIe zékona o registru
smluv.
Tuto smlouvu Ize ménit nebo zruéit pouze vyslovnym oboustrannym pl'semnym ujedna’nim, podepsanym
oprévnénYmi zéstupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruél' platnost drive podepsanf/ch smluv.

VOstravédne.................. VKrnovédne ........................
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VII.
Odpovédni pracovnici

Za zhotovitele
ve vécech obchodm’ch: Ladislav Dvornl'k, 607 817 066, ladislav.dvornik@suez.com
pfl’jem odpadu: Martin. SII’va, 725 448 188, disgecer.ova@sita.cz, martin.sliva@3uez.com

Za obiednatele
ve vécech obchodnich: Ing. Katerina Michalikové, 602 793 844, reditel@dskmov.cz
ve vécech odvozu odpadO: Petra Seidlerové, 724 364 875, p‘seidlerova@dskrnov.cz

VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Smluvnl’ pokuty sjednané touto smlouvou povinné strana uhradl’ nezévisIe na tom, zda a vjake’ vyéi vznikne
druhé smluvni strané v této souvislosti ékoda.
Smluvm’ strany se vyslovné dohodly, 2e véechny spory vznikajl’ci z této smlouvy a v souvislosti s m’ se
rozhodujr’ s koneénou platnosti u Rozhodél'ho soudu pri Hospodéfske’ komoFe Ceské republiky a Agrérni
komore Ceské republiky podle jeho fédu jednim rozhodcem jmenovanym predsedou Rozhodéiho soudu.
Sudiété Brnor
Tato smlouva je sepséna a podepséna ve dvou vyhotovem’ch, z nichi kaidé smluvnl' strana obdrii po
jednom vyhotovem’.
Tato smlouva o dI’Io v plném rozsahu nahrazuje drive mezi Uéastniky uzavrené pfedsmluvm’ ujedném’ ("3i jiné
smlouvy, které se tykajl' predmétu plnéni této smlouvy.
Pro pfi’pad, 2e tato smlouva podIéhé uvefejnénl' v registru smluv dle zékona é. 340/2015 Sb. 0 registru smluv
(déle jen ,,zékon o registru sqv“), smluvnl’ strany si sjednévaji, 2e uverejnénl' této smlouvy véetné jejich
pfipadnych dodatkfl v registru smluv zajisti objednatel v souladu se zékonem o registru smluv. V pfipadé, ie
nékteré protistrana poiaduje anonymizovat ve smlouvé Gdaje, které naplfiuji vyjimku z povinnosti uverejném’
ve smyslu zékona o registru smluv, pak je povinna tyto Udaje véetné odfivodnéni oprévnénosti jejich
anonymizace specifikovat a doruéit druhé smluvm’ strané nejpozdéji do 5 dm‘] ode dne podpisu této smlouvy
pisemné. MarnYm uplynutfm této Ihflty platI', 2e protistrana souhlasi s uvefejnénl'm smlouvy v plném rozsahu
nebo s anonymizaci Udajfl, které naplfiuji zékonnou vyjimku z povinnosti uvefejnénl’ dle zekona o registru
smluv.
Tuto smlouvu Ize ménit nebo zruéit pouze vyislovnym oboustrannym pisemnSIm ujednénl'm, podepsanym
oprévnénymi zéstupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruéi platnost drive podepsanych smluv.

VOstravédneI...........,‘..A. VKrnovédne ........................

Za zhotovitele: Za objednatele:
n. JiFI' Navrétil lung. Katerina Michalikové
Reditel Divize Sever Reditelka
SUEZ CZ as. Domov pro seniory Krnov
na zékladé plné moci
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