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SMLOUVA O PŘEPRAVĚ, PŘEVZETÍ A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ A VYUŽITÍ ODPADŮ

ČÍSLO 3Q0037
r
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Číslo zákazníka 300037

l. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Provozovna:
Korespondenční adresa:
Oprávněný zástupce:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
Telefon:
e-mail:
Kontaktní osoba:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9/899, 401 79 Ústí nad Labem

Kaňkov - psinec
Krajské ředitelstvI policie Ústeckého kraje, EkQnom.oddělenÍ, V.Řezáče 224, 434 75 Most

Be. vladimir Kokoška
75151537
CZ75151537
ČNB Ústi nad Labem Číslo účtu: 1546881/0710

Fax:

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsaný:

Provozovna:

Oprávněný zástupce:
IČO :' ,
DIČ:

Bank. spojení:
Telefon:

e-mail:
Kontaktní osoba:
příjem zakázek:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, Hradec Králové 500 09

u KS v Hradci Králové, odd.B, vložka 389
Marius Pedersen a.s., provozovna Teplice
Obchodní kancelář Litvínov, Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

42194920
CZ42194920
ČSOB Hradec Králové Číslo účtu:

Fax:

.
"

8010-0708171913/0300

íl. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je převzetí a využití či odstranění odpadů dále definovaných v této smlouvě a v platném dodatku
(ceník služeb), jejichž původcem je objednatel. Předmětem je též provedení dopravních výkonů, pronájem nádob na odpady.
Předmětem smlouvy je i provádění odběru vzorků, zajišťováni analýz a odborné posouzení odpadů v případě, že tato služba
bude objednatelem požadována.
Objednatel se zavazuje za výše uvedené služby řádně a včas zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
ZhotoviEel prohlašuje, že je držitelem veškerých potřebných oprávnění v oblasti nakládání s Qdpady, má k dispozici
odpovídajÍcÍ technické vybaveni a smluvně má ošetřeny další odběratelsko-dodavatelské vztahy, které mu umožňují předmět
smlouvy realizovat v souladu s platnou legislativou.

Ill. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje:
a) Převzít od objednatele odpady specihkované v platném dodatku této smlouvy za účelem jejich využití nebo odstranění.

"b) zajistit váženi odpadů na vahách opatřených certifikátem o úředním ověření správnosti váženi.
C) V případě požadavku objednatele zajistit přistavení požadovaného množství nádob na odpady a přepravu odpadů do

odpovÍdajícího zařízení.
d) zajistit pro objednatele případné odběry vzorků odpadů, jejich analýzy a odborné posouzeni.
e) Dodržovat ustanoveni zák. 185/2001 Sb. a souvisejícich předpisů.
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2. Objednatel se zavazuje:
a) Předávat zhotoviteli pouze odpady spe'ciflkované v platném ďodatku této smlouvy.
b) Nádoby na odpad nepřetěžovat a v případě vlastních nádob používat výhradně nádoby zajišťujíá jejich bezpečné

naložení a přepravu odpadů.
c) zajistit prostor, ve kterém jsou umístěny sběrné nádoby na odpad takovým způsobem, aby byl umožněn bezpečný přístup

technických prostředků zhotovitele k nádobám a jejich bezpečné nabžení.
d) Respektovat výsledky vážení odpadů na vahách určených zhotovitelem. V případě poruchy vážního zařízení bude

hmotnost odpadů určena odborným odhadem zástupce zhotovitele, vycházejícího z průměrné hmotnosti odpovídajÍcĹ
dávce a druhu přiváženého odpadu.

e) předávat k odstranění na řízené skládce odpadů skupiny S-OO v majetku skupiny společností Marius pedersen a.s.
pouze odpady, kategorie ostatní odpad, které nemají nebezpečné vlastnosti a jejichž uloženi na skládce skupiny S-OD
není z hlediska platné legislativy vyloučeno a odpady, které jsou svým charakterem bez dalšího provozně-ekonomického
využití.

f) Oznámit zhotoviteli včas skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu kvality a složení odpadu (změna technologie atd.).
g) Informovat okamžitě zhotovitele o případných problémech souvisejících $ kvalitou poskytovaných služeb. Tyto informace

předávat výhradně pracovnici příjmu reklamací.

IV. Další ujednání

1. Jednotlivé druhy odpadů budou zhotovitelem přijímány k využití či odstraněM na základě základního popisu odpadu, který
musí být v odůvodněných pTípadech (zákonné požadavky, požadavky státní správy) doložen analýzou odpadu
realizovanou odbornou |aboratoří.

2. V případě vlastni přepravy odpadů objednatelem do zařízení určených zhotovitelem, je osádka vozidla povinna dodržovat
provozní řád těchto zařlzeni a musí být vybavena přidušnými doklady v souladu s platnou legislativou.

3. Jestliže bude objednatelem předán k využití či odstranění odpad, jehož složení a kvalitativní vlastnosti neodpovídaý
deklarovanému zařazení dle platného Katalogu odpadů a údajům v této smlouvě, je zhotovitel oprávněn přeúčtovat
objednateli veškeré náklady včetně případných sankcí, které mu v souvislosti s dalším nakládáním s tímto odpadem
vzniknou. objednatel se zavazuje řádně a včas tyto náklady a sankce uhradit.

4. Velkokapacitní kontejner 7m3je ve vlastnictví objednatele.

V. Platnost smlouvy a dodací lhůty

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s účinnosti od 1.3.2010
2. výpovědní doba je 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne měsíce nás|edujÍcĹho po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď

doručena druhé smluvní straně.
3. Smlouvu lze dále ukončit:
a) Písemnou dohodou smluvních stran,
b) Jednostrannou písemnou výpovědi ze strany zhotovitele v případě neplacení či pozdního placeni dohodnuté ceny

předmětu smlouvy objednatelem, dále v případě dodáni odpadů, které neodpovídají ustanovením v této smlouvě a v
případě nedodržování provozních řádů zařízeni pro využití či odstranění odpadů.

c) jednostrannou písemnou výpovědí ze strany objednatele v případě opakovaného bezdůvodného nepřevzetí odpadů
uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích zhotovitelem.

Ukončeni smlouvy dle bodu 3b) a 3c) tohoto článku je účinné okamžikem obdrženi písemné výpovědi druhou smluvní stranou.
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Vi. Cena a platební podmínky

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se Zákonem o cenách Č.526/1990 Sb. a je
řešena v platném dodatku této smlouvy (ceník služeb), odsouhlaseném oběma smluvními stranami, fčemž každý nově
podepsaný dodatek, který se týká ceny předmětu smlouvy automaticky ukončuje platnost cen dodaáu předcházejícího.
Veškeré uvedené ceny v dodatku (ceník služeb) jsou bez pňslušné sazby DPH.

2. Platba za realizaci předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě faktury - daňového dokladu zhotovitele, přičemž
smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur do 14 dnů od data jejího doručeni 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 prodlení, kterou se objednatel v případě vyúčtování zavazuje včas a řádně uhradit.

VII. Závěrečná ustanoveni

1. Odpovědné osoby zmocněné k jednání ve věcech technických :
Za objednatele:
Za zhotovitele:
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ý" 2. Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech skutečnostech, rozhodných pro plnění
:' této smlouvy.

3. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řIdí platnými Ôbecně závaznými předpisy České republiky.
4. Veškeré změny či dodatky této smlouvy lze realizovat výhradně písemnou formou a musí být opatřeny podpisy zástupců

obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, všechny mají stejnou platnost, objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel

jeden výtisk.
6. Smluvní strany proh|ašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a že byla uzavřena na základě jejich vážné a svobodné vůle,

což potvrzují svými podp isy.

V , dne 1.3.2010 Litvínov, dne 1.3.2010

Za objednatel

POLICIE Č
KRAJSKÉ
ÚSTECKÉ
EKONCMIC
434 75 MOST
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 300037

Zákazník č. 300037
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CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 1.3.2010

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:

Provozovna:
Korespondenční adresa:
Oprávněný zástupce:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
Telefon: '
e-mail:
Kontaktní osoba:

Zhotovitel:
Sídlo:

Zapsaný:
Provozovna:

Oprávněný zástupce:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
Telefon:
e-mail:
Kontaktní osoba:
příjem zakázek:

Krajské ředitelsNI policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 9/899, 401 79 Ústi nad Labem

Kaňkov - psinec
. ... .. .Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ekonom.odděleni, V.Řezáče,224, 434 75 Most - . .. ' ..

Be. Vladimir Kokoška
75151537
CZ75151537
ČNB Ústí nad Labem Čísĺq účtu: 1546881/0710

Fax:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, Hradec Králové 500 09

u KS v Hradci Králové, odd.B, vložka 389
Marius Pedersen a.s., provozovna Teplice
Obchodní kancelář Litvínov, Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

CZ42194920
ČSOB Hradec Králové Čí$ĺq účtu:

Fax:
8010-0708171913/0300
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,,':"' 1. Druhy odpadů kategorie "Ostatní"

Kat. č. Č. odpadu
200301 20030100

Název odpadu
Směsný komunálnI (xjpad

Specifikace MJ Cena za MJ
bez specifikace t . 1 080,00

2. Ostatní činnosti

Název
RN svoz odpadu paušálni cena

MJ Cena/Mj
SVOZ 2 302,00

stanoviště kontejneru: psinec Kaňkov
velkokapacitní kontejner je v majetku objednatele

případný jiný druh služeb lze sjednat s dodavatelem na základě písemné dohody vydáním nového dodatku této
smlouvy.

Za Cl,"

EKC]NOM!CKÉ ODDĚLEMĹ MOST

, 43-± ,'5 MOST, YÁCů\VA ŘEZÁČE 224
Maňus pedersen a.s.
?růběžnC1 \940/3, 500 09 Hradec Ktálové

provozovna Tepiíce
Úprkova ] , 41 5 0\ Teplice

!ČO· 42194920 ljíČ: CZ42194920
-21"
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