
Smlouva je uzavřena elektronicky

SMLOUVA O DÍLO č.:  62-2-7435/2021

Česká republika
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1, 614 00 Brno

Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 10039881/0710

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
DS: ybiaiuv

247 933,88 Kč
52 066,12 Kč

Dodací lhůta: Cena včetně DPH: 300 000,00 Kč
Záruční doba:

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 300 000,00 Kč

Cena díla bez DPH:
DPH 21%

do 31. 12. 2023

Statutární orgán:

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen "občanský zákoník")

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Obchodní firma: DEKONTA, a.s.

Sídlo: Dřetovice 109
273 42 Stehelčeves

IČO: 25006096

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
                             

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Praze, 
v oddíle B, vložka 12280

ČNB, pobočka Brno Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

DIČ:

6 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve lhůtě do 
30 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v reklamačním 
protokolu jinak.

CZ25006096

DS: jm4uvpx

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla:

Odvoz a likvidace použitých sorbentů na vlastní náklad a nebezpečí zhotovitele pro objednatele za podmínek, uvedených 
níže: Použité sorbenty jsou nebezpečný odpad, klasifikovaný podle katalogu odpadů následovně: Kód odpadu: 150202; Název: 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami; Kategorie:  N

Likvidace nebezpečného odpadu bude probíhat formou sběru do odpadních nádob, umístěných na všech hasičských stanicích 
HZS JmK. Dodavatel dodá na všechny tyto stanice odpadní nádoby, splňující předpisy pro skladování tohoto typu 
nebezpečného odpadu (použité sorbenty ze zásahů jednotek HZS). Vyvážení těchto nádob zajistí dodavatel na vyžádání 
oprávněné osoby z OCHTS HZS JmK nejpozději do 15 dnů od doručení objednávky. Objem odpadních nádob je minimálně 120 
l. Na stanicích Blansko, Líšeň, Tišnov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo je třeba, aby objem nádob na odpad měl minimálně 
dvojnásobnou kapacitu. Předpokládané množství odpadu za rok je do 9000 kg za celý HZS JmK, přičemž cena za 1 kg při 
běžném svozu bude činit cena 8,- Kč bez DPH. 

Při mimořádném svozu odpadu v množství nad 300 kg sorbčních prostředků na místě mimořádné události bude cena za 
likvidaci 1 kg 7,50 Kč bez DPH, přičemž zhotovitel zajistí odvoz do 12 hodin od nahlášení události. 

Zhotovitel se zavazuje k odvozu výše uvedených nebezpečných odpadů podle platných předpisů o likvidaci odpadů včetně 
vystavení předávacích dokumentů nebezpečného odpadu dle platné legislativy a nahlášení příslušným dozorujícím úřadům.

Vyúčtování provedení díla bude prováděno měsíčně včetně předání souhrnných dokladů k nebezpečnému odpadu v 
elektronické podobě oprávněné osobě objednatele.



Místo plnění: 

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

1. Smluvní strany tím potvrzují, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit 
občanským zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést 
ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této 
smlouvy.  

3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci 
registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v 
souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).        

IČP; Název; Adresa
7088409920; stanice Blansko; Poříčí 22, 678 01 Blansko
7088409921; stanice Boskovice; Chrudichromská 2041, 680 01 Boskovice
7088409922; stanice Kunštát; Sokolská 364, 679 72 Kunštát na Moravě
7088409911; stanice Líšeň; Zaoralova 3, 628 00 Brno - Líšeň
7088409971; stanice Ivančice; Tesařovo náměstí 7, 664 91 Ivančice
7088409910; stanice Lidická; Lidická 61, 602 00 Brno
7088409913; stanice Přehrada; Hrázní 1, 635 00 Brno - Bystrc 
7088409912; stanice BVV; Bauerova (5. brána BVV), 603 00 Brno - Pisárky
7088409914; stanice Lískovec; Točná 5, 625 00 Brno - Starý Lískovec
7088409974; stanice Tišnov; Olbrachtova 839, 666 01 Tišnov
7088409973; stanice Rosice; Wolkerova 142, 665 01 Rosice

7088409975; stanice Židlochovice; náměstí Míru 759, 667 01 Židlochovice
7088409976; stanice Pozořice; Velké Lipky 252, 664 07 Pozořice
7088409972; stanice Pohořelice; Tyršova 904, 691 23 Pohořelice
7088409930; stanice Břeclav; Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav
7088409931; stanice Hustopeče; Janáčkova 5, 693 01 Hustopeče
7088409932; stanice Mikulov; 28.října , 692 01 Mikulov
7088409940; stanice Hodonín; třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín
7088409941; stanice Kyjov; Luční 2510, 697 01 Kyjov
7088409942; stanice Veselí n.Mor.; Masarykova 200, 698 01 Veselí nad Moravou
7088409950; stanice Vyškov; Hasičská 425/2, 682 01 Vyškov
7088409951; stanice Bučovice; Sovětská 758, 685 01 Bučovice
7088409952; stanice Slavkov; Československé armády, 684 01 Slavkov u Brna
7088409960; stanice Znojmo; Pražská 3873/59b, 669 03 Znojmo
7088409961; stanice Moravský Krumlov; Palackého 73, 672 01 Moravský Krumlov
7088409962; stanice Hrušovany n.Jev.; Nerudova 1051, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
7088409970; ÚO Brno-venkov, Zařízení Tišnov; Cihlářská 1748/1, 666 03 Tišnov
7088409980; KŘ HZS JmK; Zubatého 1, 614 00 Brno

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy za jednotlivá plnění na  adresu 
objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručení do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.  

IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodržení termínu splnění předmětu plnění ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s 
odstraněním vad díla dle čl. II. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny vč. DPH předmětu plnění za každý, byt' i 
započatý den prodlení, a to až do dodání předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z 
prodlení za splnění podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v plném 
rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty,   v souladu s ustanovením § 
1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



Přílohy:

V Brně, dne ........................... V Dřetovicích, dne ........................

… ….. …..
plk. Ing. Jiří Pelikán

 -

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy.


