
l " Dodatek č. KT/3/9788/18

' Dodatek č. KT/3/9788/18
,' ke Smlouvě o poskytování služeb č. KT/9788/18

,

Ĺ " v oblasti nakládání s odpady - ,,zajištění komplexního nakládáni
s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu,

svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a
správa sběrného dvora ve městě Litvínov"

1. Město Litvínov
zastoupeno: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Miru Cp. 11, 436 01, Litvínov
lČ: 00266027
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pod. Most, expoz. Litvínov
číslo účtu: 921491/0100
Zástupce pro věc' techn'cké , vedouc' odboru ONM

techn'k odboru ONM
Tel. spojení: 476 767 719, 476 767 710

(dále je ,,objednatel")

a

2. Marius Pedersen a.s.
zastoupeno: Jiřím Hodačem, oblastním manažerem
lČ: 42194920
DIČ: CZ42194920
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
vedena pod sp. zn. B 389 u Krajského soudu v Hradci Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. — Provozovna Teplice
sídlo provozovny: Úprkova 3120, 415 01Teplice
bankovní spojeni: ČSOB, a.s. - pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 8787063/0300

(dále jen ,,dodavatel")

ČI. I
Úvodní ustanoveni

Smluvní strany konstatují, že dne 1.1.2019 uzavřely Smlouvu č. KT/9788/18 o zajištění komplexnIho
nakládání s komunálnImi odpady - sběr, svoz a odstranění komunálnIho odpadu a svoz bioodpadu,
využití vytříděných složek komunálnIho odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov (dále jen
,,Smlouva").
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ČI. 11
Změnová ujednáni

2.1 ČI. || Předmět smlouvy, se doplňuje o odst. č. 5, Dodavatel v zastoupení Obce u jakéhokoli
provozovatele jakékoli vhodné skládky, se kterým má dodavatel smluvní vztah, bude takovému
provozovateli předán odpad, a bude u něj uplatňovat ve vztahu ke každému kalendářnímu roku
slevu, a to slevu týkajícI se veškerého odpadu uloženého na skládku, k němuž to bude v souladu se
zákonem o odpadech Č.541/2020 Sb. možné (příloha č. l). Dodavatel se zavazuje, za podmínky
existence platné a účinné plné moci, a podmínky řádného a včasného poskytováni dále sjednaných
informací a dokladů obcí, uplatňovat postupně slevu za ukládaný odpad až do výše maximálni slevy,
a to u provozovatelů dle výběru dodavatele. Obec se zavazuje, že nejpozději do 5 dnů od uzavření
této dohody řádně udělí a předá dodavateli písemnou plnou moc, jejíž závazné znění je přílohou
č. 2 tohoto Dodatku, a to minimálně v počtu 1 vyhotoveni. Objednatel se zavazuje plnou moc po
dobu trvání tohoto Dodatku neodvolat. Objednatel má právo pInou moc odvolat, a to v případě, že
dodavatel nebude plnit svoje závazky vyp|ývajÍcÍ z plné moci a této smlouvy.
2.2 ČI. || Předmět smlouvy, se doplňuje o odst. č. 6 Cena zákonem stanoveného poplatku za uloženI
odpadu na skládku bude kalkulována s využitím třidÍcÍ slevy, kterou lze uplatnit na základě §157,
zákona č. 541/2020 Sb. Při překročení stanoveného limitu, uvedeného v §157, zákona č. 541/2020
Sb. pro daný kalendářní rok bude poplatek doúčtován dle skutečného množství odpadu a rozdílu
ceny poplatku za každý kalendářní měsíc.
2.3 ČI. ll Předmět smlouvy, se doplňuje o odst. č. 7 Smluvní strany potvrzují za poplatníka poplatku
původce odpadu dle zákona (objednatel), a to ve vztahu k veškerému odpadu uloženému na
skládku. Smluvní strany se dohodli, že poplatek bude primárně hrazen provozovatelům skládky
dodavatel, a to jako nepřímý zástupce původce odpadů, Čemuž bude odpovídat vyúčtování ze
strany provozovatele. Dodavatel vybere poplatek od původce na základě smlouvy č. KT/9788/18 a
v souladu stímto Dodatkem. výše poplatku za jakýkoli odpad uložený na skládku bude pro oba
účastníky závazně určena provozovatelem, a to ve výši odpovÍdajícj zákonu č. 541/2020 Sb.

ČI. Ill
Cena plněni

3.1Čl. VIl Cena plněni, se doplňuje o odst. č. 2.1, s účinnosti nového zákona o odpadech
č. 541/2020 Sb., se navyšuje částka prostředků odváděných na rekultivačnI rezervu. výše rezervy
činí 145 KČ za 1 tunu uloženého nebezpečného odpadu, včetně nebezpečného odpadu uloženého
jako technologický materiál na technické zabezpečení skládky, a komunálního odpadu. Ceny za
jednotlivé činnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto Dodatku.

ČI. IV
Závěrečná ujednání

4.1 S uzavřením tohoto Dodatku ke Smlouvě Č. KT/9788/18 o zajištění komplexního nakládáni
s komuná|njmi odpady vyslovila souhlas Rada města Litvínov dne 3.2.2021 usnesením č. R/4306/60
a Zastupitelstvo města Litvínov dne 18.2.2021 usnesením č. Z/1526/23.
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4.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní
tajemství a udělujI svolení k jejich zpřÍstupnění ve syslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

4.3 Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni Dodatek v informačním
systému registru smluv.
4.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku před podpisem dobře seznámily a že
tento odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojujisvé podpisy.
4.6 Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží dodavatel a
dva stejnopisy obdrží objednatel.

Nedílnou součástítohoto Dodatku jsou přílohy:
3.2.1 Příloha č. 1- seznam odpadů pro up|atněnjs|evy
3.2.2 Příloha č. 2 - plná moc
3.2.3 Příloha č. 3 - aktuálnÍcenik
3.2.4 Příloha č. 4 - dohoda o výběru poplatků a předávánIdokladů
3.2.5 Příloha č. 5 -formulář pro zjištěni předběžných záměrů obce
3.2.6 Příloha č. 6 - uplatněni nároku obce na zahrnutIvyužitelných odpadů do dňčího základu
poplatku za ukládáni komunálnIho odpadu

V L'tv'nově, dne. 30 5 A'g ,z ;1 VLitvínově,dne: ,xU ý Loz/

Za objednatele: Za dodavatele:

Mgr. Kamila Bláhová
Starostka města Litvínov

;

jiří H ač
Oblas Ímana er
zplnomocněný k j nání



r Příloha č. 1

SEZNAM ODPADŮ

Charakter odpadu:

Využitelný odpad TřidÍcÍ slevaKatalog. Název odpadu se uplatňuje?
číslo zbytkový odpad ANO/NE

Technologický odpad

20 03 01 směsný komunálni odpad využitelný odpad ANO

20 03 03 Uliční smetky Využitelný odpad
i

-A
20 03 07 objemný odpad Využitelný odpad ANO i

V Litvínově,dn,, :1 zuj
1,j l"

Mgr. Kamila Blé hová
Starostka města Litvínov



Obec:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
zastoupený:

Příloha č. 2

PLNÁ MOC

Město Litvínov
00266027
CZ 00266027
Litvínov, náměstí Míru 11, PSČ: 436 01
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou

tímto zmocňuje společnost:

Marius Pedersen a.s.
IČ l DIČ: 42194920 l CZ42194920
SÍdlo: PrŮběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,

oddíl B, vložka 389
Zastoupená: jiřím Hodačem, Qb|astnjm manažerem

k tomu, aby:

- zastoupila zmocnitele při uplatňováni nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, u provozovatelŮ skládek jakožto plátcŮ poplatku za ukládání odpadŮ
na skládku, na jimiž provozované skládky bude zmocněnec předávat k uložení
komunálni odpad sp|ňujÍcÍ podmínky podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, s výjimkou nebezpečných odpadŮ, jehož pŮvodcem je zmocnitel a který
od zmocnitele zmocněnec přebírá a bude přebírat do vlastň ictvi na základě
samostatného smluvního vztahu uzavřeného mezi zmocněncem a zmocnitelem;

- jménem zmocnitele předávala provozovatelŮm skládek, u nichž bude v zastoupenízmocnitele uplatňovat nárok podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
doklady a/nebo informace nezbytné k řádnému zpracování a podání vyúčtování
poplatku za ukládání odpadŮ na skládku ve formě a struktuře určené správcem
poplatku, a to zejména informace a podklady o pŮvodci, druhu a hmotnosti odpadu a
o uplatněni nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

- svým jménem a na účet zmocnitele (nepřímé zastoupeni) nebo jménem a na účetzmocnitele (přímé zastoupeni) hradila provozovatelŮm skládek, na něž bude
zmocněnec předávat k uložení odpad, jehož pŮvodcem je zmocnitel, poplatek za
ukládáni odpadŮ na skládku, který od zmocnitele vybere, a provedla vypořádáni
případného přeplatku či nedoplatku na poplatku;

- zmocnitele dále zastoupila při dalších nezbytných souvisejÍcÍch jednáních.

V Litv'nově dne ii ŕ' G i ,'

Za zmocnitele:

výše uvedené zmocnění přijímám:

,, ý

MgNkkigýl a.s.
Sta,r®$třc řiijáůC Kŕálové

'\
\""" O ač

oblastni manaž

l



PŘÍLOHA Č. 3

m

k zadávací dokumentaci pro veříýnou zakázku:
"Zajlštěnf komplexního nädádáM s kDmuná:nfmf odpady - sběr, svoz a odstranění komunálnfho odpadu, svoz bloodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa
sběrného dvora ve městě Litvínov"

Aktualizovaný ceník 8lužeb od 1.1.2021

a) Sběr, svoz a odstraněM gměsnéko komunálního odpadu ze s'v"ozoví'ch nádob (tzn. popeinie a kontejnerů}*

V následující tabulce jsou uvedeny jednotkové ceny za nádobu a rok dle typu nádoby, při dané četnosti svozu. V cenč jsou vždy zahm© veškerC činnosti stanovené ČI. 1.3, odst. 1.3.4, písm. a)

Cena za 1 ks nádeby za rok ŕ . 52 tÝdnů)

' celková cena bez DPH za celková cena včetně DPH '
- a l l počet nádob (dle stavu období plněni 1 roku při za období plněni 1 roku přil typ nádoby ČětňOat svozu Položka ceny Cena boz DPH Cena včetně DPH k 30. 4. 2018) uvedeném počtu a četnosti uvedeném počtu a četnosti

svozu nádob svozu nádob
6

. p(onálem n%oby 62,70, KČ 75 EJ7 KČ ,

110 litrů (plech) a popMek ta uloženl odpadu 384.00 Kč 364.00 Kč
120 litrů (plast) 1' týdně Ocldmnéni ocbadu 41 ,DO :t 474,95 kč 1245 2 432 730,00 Kč 2 734 346,19 kč ,

Svoz odj: Mu 1 114 30 KC 1 281 45 KČ
Celkem " 1 954,00 Kč 2 196.26 Kč

' p'onajem nádoby B8,CK) KČ 106,48 KČ "" "" ""'""" ' ""
poNtek za uSoženl odpMu i 728,00 Kč 728DO"ŘĹ " '

240 litrů (plast) lx týdně Odstmněnř odpeřdu 877 do kč 951,05 Kč 293 951 957,00 KČ 1 064 301,99 KČ
Svoz odpadu 606,00 Kč 1 846,® Kč
Celkem 3 249,00 KČ 3 632,43 Kč
pronájem nádoby 585,?0 KČ 708,09 Kč ' ""'"""'" " "" "'""" " " "" """"" "' ' ' "" " """"""
poplatek za ukd!ení cxipadu 2 106 OD KČ 2 1®.00 Kč ' i

1.100 litrů 1xtýdně ocbadu 2 3H2 oč) KC 2 750 80 Kč 102 ! 871 355,40 KČ 973 418,33 kč!
Svoz odE'Qdu 3 459,50 KČ 3 978 43 KČ
Celkem 8 54270 kč g 543.32 Kč ' t
pronájem nádot'y 585.20 KČ 709,09 Kc '""""" ' " " "
popimek za ubZenl odpadu 4 212 00 KČ 4 212.00 Kč '

1.100 litrů 2x týdně Od8traněnl ocipadu áq ?85,00 Kč 5 502.75 KČ 90 : 1 487 286,00 Kč 1 656 (376,98 KČ '
Svoz odpadu E 943,20 Kč 7 984.88 KČ ' :
Celkem 16 525Aň kč 18 407.52 Kč
Proná om nádoby 595,20 KČ 708.09 KC "" "' " ' " "'""" ' '

' PoRl8tek za ukúení odpadu C1 318.00 KČ 6 318 Oč) KC

, 1,100 litrů 3x týdně Odstraněnl odpadu m.w KC 8 252,40 Kč 287 : 6 593 184,90 KČ 7 320 2»,88 KČÉi Svoz @adu 8 893,50 KE "1 O 227,53 KČ 'l
Cdkem ,. 22 972,70 KČ , 25 506,02 kč Ĺj

l: éäkoťá"cena za " rok plnění ph ůvedeném podu a cctmsti 5¥CkZú nádob 12336493 30 KČ 13 748 970.37 K,'

'Cena zákonem stanoveného poplatku za uloženf odpadu na Bkládku je kalkulována využitím tHdicí slevy, kterou lze uplatnit na základě §157, zákona č. 541/2020 Sb. Při překročenl stanoveného limitu, uvedeného v §157
pro daný kalendářhf rok bude poplatek doúčtován dle Přílohy Č. 9 k zákonu č, 54112020 Sb. Po pi\eknočenf stanoveného limitu bude doúčtována výše poplatku dle skutečného množství odpadu a rozdílu ceny poplatku za
každý kajendářnf měsíc.



""m

Doplňková služba: vynáška (tj. pNnesení sběrných nádob pracovníky zhotovme ze sběrného stanoviště k místu jejích vyprázdnění a zpět, jestllže vzdálenost mezi těmito místy přesahuje 20 m). Vynáška je
součástí činností popsaných či. 1.3, odst. 1.3.4., písm. a). Cena za jejf plnění je stanovena pouze jako příplatek k jednotkovým cenám za svoz klasických nádob na SKO (viz tabulka výše). Fakturace bude
probíhat dle obchodních a platebních podmfnek lx měsfčně dle skutečně poskytnutých doplňkových služeb,

přfplatek za 1 nádobu, platný po celou dobu

typ nádob pIněnízakázky phdpokládaný počet celková cena bez DPH za celková cena včetně DPH
nádob za 1 rok období plněni 1 roku pii za obdobf plnění pI roku

bez dph včetně dph uvedeném počtu nádob při uvedeném počtu nádob

nádoby o objemu: 110, 120 a 240 Utni """ """""" l 156,20 KČ 179,63 Kč 50 "r"""""7w)',ôo Kč """" '"" 8 981.50 Kč
nádoby o objemu 1.100 iitrů 313,5G KČ 360,53 KČ 50 r" 15 675,00 Kč _ 18 026,25 Kč
ceňcová cena za 1 rok piněn při uvedeném počtu nádob i ' 23 4Bš:oó"la '""" " 27 007,75 Kč

- A

Ceny za mytí nádob - jedná se pouze o doplňkovou službu nad rámec smlouvy.

Cena za myti 1 ks nádoby (do 500 ks v rámci jednoho Cena za myti 1 ks nÁdoby (nad 500 ks v rámci
poK nu) jednoho pokynul

Typ nádoby bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
110 litrů (plěcM 200,00 KČ 242,00 KČ 50,00 Kč 60,50 kc
120 litrů (Etast) 200,00 KČ 242,00 Kč 50,00 Kč 60,50 KČ
240 litrů ldast) 200 0'Q KČ 242.00 KČ 50 00 Kč 60,50 Kč"

1.100 litrů (dast 45C!,00 KČ 544,50 KČ 150,0C' SČ. 181,50 Kč

Ceny za mimořádný vývoz nádob včetně zajlštěnl úklidu stanovišť.

' Cena za 1 svoz nádobyl typ nádoby Položka ceny Cena bez DPH Cena včetně DPH
l
; Poplatek za ubZenl odpadu 7,00 KC 7,00 Kč

110 litrů (plech) Odstraněni odpadu l 94 k : 9,13 KČSvoz 21,43 Kč 2484 Kč
Celkom 36,37 KČ 4C,78 KL
popiatek zej uloZení odpadu 7,00 KČ 7,00 KČ

. . OdMraněnľ OdPr'dů 7 04 KČ 13 Kč: 120 htm (plast) Svoz odpadu 2¶.43 KC 24,54 Kč

Celkem 36 37 kč 40,78 KČ
Poplateŕc za uložem ocípadu 74,00 Kč i4,(X) Kč

' . Od9raněnf odpmu ¶5 .90 kĺ ' 19,24 KC( 240 litru (plast) Svaz odpadu 30,88 Kč 35,52 Kč

Celkom 60 79 Kč 68,76 Kč
PopLatek za uloženi cxipadu 4Q.Š0 KČ 40,50 KČ

. . OdMraněnl odpadu KČ_ 52,90 KČ1.100 litru (plast) Svoz odpadu &.53 76,51 Kč

Coikem 153,03 KČ 169,91 KČ

b) Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu z kajmcitně větších nádob (o minimálním objemu 9ni3)

V nás|edujÍci tabulce jsou stanoveny jednotkové ceny za vývoz 1 ks kontejneru dk typu a četnosti svozu, platné pm celou dobu plněni zakázky. Ceny jsou uvedeny bez DPH a včetně DPH a zahrnují veškeré činnosti (vyjma
odstraněni odpadu) stanovené a. 1.3, odst 1.3.4., písm. b) pro plnění dané čásu předmětu zakázky. ^ddddd



""¶
paušální cena za 1 vývcz1 ks konte není C0Ňovéí cena bez tjPH za celková cena E-ez 1jµÉl za

počet vývozů za období období plnění 1 roku při období plnění 1 roku při
typ kontejneru počet ks četnost svozubez DPH včetně DPH 1 roku dané četnosti svozu a dané četnosti svozu a

počtu ks kont'gnerů počtu K8 kontejnerů
12-14 m 1 836.80 kč e2.32 kč 1xtýdně " " " 52 43 513,60 kč 50 040,64 kč
min. 9m3 2 836.80 Kč 962.32 KČ- 1xza 2 týdny©. lx za 14 dnfl 52 43 513,60 KČ 50 040,64 KČ
min. 9m3 5 836,80 KČ 962,32 kc 5x týdně 1300 1 087 840,00 kč 1 251 016,00 kč

celková cena za období 1 roku plnění při dané četnostl svozu a počtu ks konte nerů 1 '74 567.20 kč 1 351 097,28 kč

v následujľclch tabulkách je stanovena cena za odstranění odpadu, se kterým bude převážně nakládáno při plněnf činnosti stanovených a. 1.3, odst. 1.3.4, písm. b) zařazeného dle katalogu odpadů ped kat.č. 20 03 01 -
směsný komunální odpad a pod kat. č. 20 03 07 -objemný odpad. Cena je stanovena za odstranění 1 tuny odpadu bez DPH a včetně DPH, s platnosti pro jednotlivá uvedená období.

. celková cena bez DPH za cefková cena bez DPH zacena odstranění 1 t odpadu kat.č. 20 03 01 " množství odpadu v
tunách za rok období plnění 1 roku při období plném 1 roku přimnožstvl odpadů množství odpadů

položka cena bez DPH cena včetně DPH (vycházeno z produkceza rok 2017) obdobném jako v roce obdobném jako v roce2017 2017
" ""Odstraněni Odpadlj ' ' 713.j5 Kč

Popktek za ulcíženf odciadu sod 00 kč 5ô(l. ú kc. 10 10 500,00 Kč 12 133,45 Kč
Celkem 1 050,00 KČ 1 213,35 Kc

cena za odstraněnf 1 t odpadu kat.č. 20 03 07 * celková cena bez DPH za celková cena bez DPH za
- množství odpadu vtunách za rok období plnění 1 roku při období plnění 1 roku přimnožství odpMů množství odpadů

Položka cena bez DPH cena včetně DPH (vycházeno z produkceza rok 2017) obdobném jako v roce obdobném jako v roce2017 2017

Odstraněni odpäcju 6jÔ (JO K,C, 731.40
PoEdatek za uloženi odpadu 500.00 KG 500,00 Kč 1713 1 945 968,00 Kč 2 109 388,20 Kč
Cdkem " 1 ¶3&LlC kč ľ 231,4C' kč

*Cena zákonem stanoveného poplatku za ubžení odpadu na skládku je kalkulována s využitím tHdicí slevy, kterou lze uplatnit na základě §157, zákona č. 541/2020 Sb. PH překročení stanoveného limitu, uvedeného v §157
pro daný kalendářhf rok bude poplatek doúčtován dle Přílohy č. 9 k zákonu č. 541/2020 Sb. Po překročení stanoveného limitu bude doúčtována výše poplatku dle skutečného množství odpadu a rozdľlu ceny poplatku za
každý kalendářní měsíc,
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G) Sběr, svoz a využití vytřWěných složek XomunálMho odljadu z nádob, určených ke sběru jednotlNých komodit: panfr - S%o - plasty (+ n@o|ový

V následující tabulce jsou uvedeny jednotkové ceny, zahrnující veškeré činnosti stanovené ČI. 1.3, odst. 1.3.4, písm, c) pto plnění dané části předmětu zakáZky. Je stanovena cena za vývoz l ks kontejneru l
x 1100 Ina sbčr libovolné komodity (papír, sklo nebo plasty+nápojwý kaňon) za rok, při požadované četnosti svozu, platná pro jednotlivá období.

cena za svoz 1 ks bcontejnem na Hbovotnou komoditu (papír, sklo, plasty " celková mna bez DPH ce§kowá cena včetně DPH
četnost svozu počet nádob (diě stavu X 30 náEoIo'ý karton za rok (tj. 52 týdnů) um čotnostl svozu za obdobf pinění 1 roku za období plněM 1 roku při

nádob 4. 2018) při uveden6m počtu a uvedmt&n počtu a čHnosti 'Položka cena bez om cena včetně DPH četnosú svozu nádob svozu nádob

Pronájem nádoby 313,80 KČ 379,70 KČ
lx týdně (plast, Svoz odpadu 6 108,60 KČ 7 024,89 KČ

229 Cdkm 6 422,40 KČ 7 404,59 Kč 1 470 729 60 kč 1 695 850,65 Kč:
Pronájem nádoby 827,80 KČ 759,40 KČ

1xza14dní Svoz Qdpadu 3 368,10 KČ 3 873,32 KČ
lSklOl 93 Celkxn 3 995,70 Kč 4 832,71 Kč 371 600 10 Kč 430 842.12 Kc

celková cena za období plněni 1 roku při uvedeném počtu a četnosti 8vozu nádob 1 842 329 70 Kč 2 128 492 78 KČ

v nás|edujÍcĹ tabulce budou uvedeny jednotkyza svoz odpadu u nádob na tříděný odpad 1 100 I ve viastnictvľ společnosti EKO-KOM, a.s.

cena za 3voz 1 ks kontejneru na libovolnou komoditu (papír, sklo, plasty + celková cena bez DPH celková cena včetně DPH
četnost svozu počet nádob (dle stavu k 30. nápojový karton) za rok (tj. 52 týdnů) dle četností svozu za období plnění 1 roku za období plnění 1 roku při

nádob 4. 2018) při uvedeném počtu a uvedeném počtu a četnosti
Položka cena bez DPH cena včetně DPH i četnosti svozu nádob svozu nádob

lx týdně (plast, Svoz odpadu 6 108,60 KC ť 024,89 .KE
papír) 65 Celkem 6 108,60 KČ 7 024,89 KČ 397 059 00 KČ 456 617 85 KČ

1xza14dni Svoz odpa!du 3 368,10 Kč 3 873,32 KČ
lsklo) }2. , . Cdkom 3 368,10 KČ 3 873,32 KČ 107 779 20 KČ 123 946 08 Kč

celková cena za období plněni 1 roku při uvedeném počtu a četností svozu nádob 504 838,20 KČ 580 563 03 Kč

Ceny za myti nádob - jedná se pouze o doplňkovou službu nad rámec smlouvy

Cena za mý'ti í ks nadoby Ido íaô h v rámci jednoho cena za myti ĺ ká' I1ádoby (nad ĹÔŮ Ks v rámci
pok'mui jednoao lj'okvnu)

Ť\'f nádobY bez DPH včetně DPH bez DPH včetně DPH
11001 oapfr 470,70 KC 589.55 KČ 150 00 KC š81.50 Kč
11001 Nas'y 470,70 Kč W9 55 Kč 150,00 Kč 181.50 Kč
1100 I sklo 470,70 Kč 569,55 Kč 150,00 KČ 181.50 KC

mid
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"'"" " cena za svoz Ĺ ks kontejňeru na libovolnou
komoditu (papír, plasty) za rok (tj. 27 týdnů) dle celková cena bez DPH za čejková cena včetně DPH

typ nádoby četnost svozu Položka ceny t :švgzu .. _. .. ,_. , počet nádob (die stavu období plnění 1 roku při za období pfněnf1 noku pH' k 30. 4. 2018) uvedeném počtu a četnosti uvedeném počtu a četnosti
Cena bez DPH Cena včetně DPH svozu nádob svozu nádob ,

Pronájem nádotiy 83,60 Kč. 101 16 KC

. Odstraněnl odpadu - kč - kč 300 220 410,00 Kč 254 976,30 KČ130 Htm (plast) Ix za 14 dni Svoz odpadu 651,10 Kč 748 77 Kč
Colkom 734,70 kč 849.92 Kč
Pronájem nádobv 83,60 XC 101.18 KČ

130 litrů (plast) lx za14dnl Odstraněni odpadu - Kč ·' Kč 300 194 370,00 Kč 225 030,30 KČ t
,, ' Svoz odpadu 564,30 KC 848,95 KČCelkom 847,% Kč 750,10 KČ '

'==='ce4kovk cena za obdobl plnéní 1 roku pH uvedenem pečtu a četnoMl svozu nádob 414 780.00 Kč 480 006.60 Kč

Sběr, svoz a vvužití vytříděných složek komuUlního odpadu z nádob, určeních ke sběru jďnottiví'ch kontodit: papír, plam ,,duonádobv"
V následující tabulce jsou uvedeny jednotkové ceny za nádobu a rok dle typu nádoby, při dané četnosti svozu. V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré činnosti stanovené ČI. 1.3, odst. 1.3.4, písm. C) pro plnění
ÁonÁ XAeti

dl Mobilní sběr, svoz a v\ užiti či odstranění nebe"žj'ečnCch sloŽek komunálního odpadu

V nádedujicí tabulce je uvedena paušální cena, záhmující veškeré činnosti stanovené ČI. 1.3, odst. 1.3.4, písm. d) pro plnění dané části předmčtu zaká7ky. Je stanovena paušální cena za zajištění mobilního
svozu NSKO z 20-ti stanovišť za rolg platná pro jednotlivá uvedená období, bez DPH a včetně DPH

ceÍková cena za obdcŔN ce|ková cena za období
paušální cena za zajlštěnf 1 mobllnľho svozu NSKO (tj. z 20 stanovišť) min 7m3 kontejner plnění zakázky 1 roku bez plnění zakázky1 roku

cena bez DPH cena včetně DPH DPH - 2 svozy včetně DPH - 2 svoz'.'
152 716,00 KC 184 786,36 Kč _ 305 432,00 Kč 369 572,72 Kč .

e) Správa sběrného dvora, včetně jeho zřízení a vvbavení

V následující tabulce je uvedena paušální cena v Kč/rok bez DPH a včetně DPH, platná pro jednotlivá uvedená období, zahrnující veškeré činnosti spojené se správou a provozováním sběrného dvora,
stanovené ČI. 1.3, odst. 1.3.4, písm. e)

paušální cena za správu a provoz sběrného dvora, vC. jeho zřízení a vybavení za rok celková cena za období1 celková cena za období
-· roku pIněnfzakázky bez plněni 1 roku zakázky

cena bez DPH cena včetně DPH DPH včetně DPH
813 318,20 4 ' 984 115,02 Kč 833 318,20 KC 984 115,02 KČ
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V následující tabulce jsou stanoveny jednotkové ceny, zahrnující veškeré náklady spojené s přepravou a využitím či odstraněním jednotlivých druhů odpadů, předaných do sběrného dvora občany města
Litvínov dle provozního řádu, při plnění činnosti stanovených ČI. 1.3, odst. 1.3.4, písm. e). Jednotková cena je stanovena za odstranění l tuny daného druhu odpad, s platností pro období plnění zakázky.
Komunální a objemný odpad je součástí tonáže uvedené u velkokapacitních kontejnerů.

i cena za 1 tunu odpadu
předpo!dádaný roční celková cena bez DPH za celková cena včetně DPHkatalogové kategorie odpadu objem odpadu v tunách období plněnf1 roku při za obdobf plněnl 1 roku při

číslo odpadu pdožka cena bez DPH c9ňä včetně DPH (dle 7oku 2017) daMm množjBNÍ tun daném množství tun

poplatek za uložení odjmdu 0.0'0 Kč 0,00 KC
! OdsUaněni odf:·adu clod kč 0,00 Kč
l 15 01 01 O Caikem 0.00 kč 0.00 Kč 260,00 0,00 Kč o 00 Kč

Poplatak za uložeK cxit'adu 0.00 KC 0,00 KC
OcMranění QdC·adu. 0,00 KČ 0,00 KČ

) 1501 02 O Cdkem 0.00 kč 0.00 Kč

. 184,00 0',00 Kč 0,00 KČpoplatek za uloZmi cxý'adu 'j 00 Kč CLOD Kč '""'"
) Odstraněnf odpadu 0.00 KČ 0,00 Kč
! 1501 05 O Celkm 0.00 Kč 0.00 KČ 065 0,00 KČ 0,00 KČ

poplawk za uloženl odEadu 0,00 Kč. 0,00 KČ
Odstmnění odpadu CLOD KČ 0,00 KC '

1501 07 O Celkem 0,00 KC CLOD Kč " " _ _ 216,00 _ _ O 00 Kč (LOD Kč
' pcjpl8tek za uioženl odpalu 0.00 KČ O DO KČ """"" "" " """

Odstmněni odpMu 3 1)33 40 Kč 3 87Q4j KČ
1601 03 O Colkem 3 033 40 kč 3 670,41 Kč 52,00 , _ _ 157 736.80 Kč 190 861,53 Kč

po¢ateic za ukjZenl cxjpa'ju 0.u(j kč O od kc " " "' "
OdslraMnt odcadu 510 7QKČ 617,@5 KČ

17 01 07 O Cdk9m 510.70 KČ 677 95 Kč 15.00 7 (360 50 KČ 9 269 21 KČ
popíatek za ukženl o<ipacšu 0,00 Kč 0,00 Kč.
Oddraněnf odpadu 0,00 KB 0,00 KC """:

170405 O Celkem 0,00 Kč 0,0Q ¥,C " _ 9,QO 0,00 kč 0.00 KC
."Poplatek za ukjženl 0,00 kč 0,00 kč

Odstmněnl Odpadu ? ň2/.41) KC 2 453,15 KČ
17 06 01 N Celkem 2 027,40 Kč 2 453, ¶5 Kč _ 4,00 109 60 KC 9 812,62 KČ

' Pooiaték za udažení odpadu 0,00 KČ 0.00 KČ '"' '" """
' Odstraněni odoadu 5$ilj TU Kč 617 95 XC ""'

17 0904 O Calkem 5¶070 kč 617,95 kč """"""j . 871 00 , 444 319 70 kc 538 231,84 Kč
p'Natek za uloženl odpadu l) (jO Kč O OD KČ """ " """ """""""'
Odstjaněni odpadu 5 000,00 KČ 5 750 00 KC

i, 20 01.25 . Q,, Colkom 5 000.00 Kč 5 750,00 Kč neznám,é,m,noZ,s,tv1 O 00 Kč O Oči Kč
pQplätak za Waženi goo Kč 0,ClO kč l '" """"^""""'

' ""===""¶tOdstranění odNd|j 1 500,00 kc 1 725,00 KČ
|_?0 01 39 _.., _, _. O cUlkôm 1 500.00 Kč 1 725,00 KC ! _ , ,,, ,5,00 _. _ 7 6® (jO KC 8 825,00 KC
i Pop|atek za uložení odOadu 0,/JO KČ ' O OD KČ "" "" " " '" "

Ocbtmněni odF).Rcfu 500.00 KČ 575,00 KČ
20 02 01 O Cdkom 500.00 Kč 575,00 KC 282 00 141 000,00 kč 162 150,00 KC

celková cena za obdobĹ pďněn 1 roku f'ři daném mnozstwtun 788 820,60 Kč 918 950,19 KČ

mid



Íl Sběr, svoz a \ Yúžití biolo¶ick\ rozložiteIMch složek komunálního odpadu — ,,bioodpadu"
V následující tabulce jsou uvedeny jednotkové ceny za nádobu a rok dle typu nádoby, při dané četnosti svozu. V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré činnosti stanovené čI. 1.3, odst. 1.3.4, písm. f) pro phiění
dané části Dředmětu zakázkv.

" " " U"

Cena za 1 ks nádoby za období 01.01.-31.12. (ti. 52, celková cena bez DPH za celková cena včetně DPH
rýdnů} počet nádob (dle stavu období plnění 1 roku pii za období plněni 1 roku při

typ nádoby četnost svozu položka ceny k 30. 4. 201 8) uvedeném počtu a četnosti uvedeném počtu a četnosti
Cena bez DPH Cena včetně DPH svozu nádob svozu nádob

pronájem nádoby 167,30 Kč 202 43 KČ

120 litrů (plast) lx za 7 dni Odstraněni odpadu 156,90 Kč 180,44 Kč 293 338 942,40 KČ 392 724,89 KčSvoz odFadu 832.60 Kč 957,49 Kč
Celkem ' 156,80 kč 1 3¢0,36 KC
PronáNm nádob'/ zá¶j3c KC 303,71 kč

240 litrů (plast) lx za 7dní Odstmněnf odmdu 292,8ä KČ 336,72 KČSvoz odpadu 1 162,10 Kč 1 336,42 Kč 345 588 535,50 Kč 682 011,53 Kč
Cetkem 1 705,90 Kč 1 976,85 Kč

cefko© cenia za období plněn! 1 ruku ph pdUu a četnogt| Bvozu nádob 'od 1.1. - 31.12.)-t. 52 týdnů 927 477 90 kč . .1 074 736,42. kč

Ceny za mytí nádob -Jedná se pouze o doplňkovou službu nad rámec smlouvy

Cena za mytí 1 ks nádoby (do 100 ks v rámci jednoho Cena za mytí 1 ks nádoby (nad 500 ks v rámci
pok"nul jednojo ljokYnu)

Typ nádoby bez DPH včetně dph bez DPH včetně DPH
120 litrů plasb 209,20 kč 253,13 Kč 55,00 Kč %,55 Kč
240 lítrŮ Wast 209,20 KČ 253,13 KČ 55,00 Kč ®,55 KČ

l" " " . Cena za 1 ks nádoby za období 01.01.-31.12. (tj. 52 ceixov3 cena tjéz U1"H za

' typ nadoby četnost svozu Položka ceny tÝdnů) počet nádob (dle stavu obdobf plnění 1 roku při za období plnění 1 roku přik 1.10.2020) uvedeném počtu a četnosti uvedeném počtu a četnosti
Cena bez DPH cena včetně DPH sYqm nM1nh

Pronájem nádoby 300,00 KČ Kč
120 litrů (plast) lx za měsíc OdsEraněM odµdu 2 äO.OO Kč 2 760,00 36 97 200,00 Kč 112428,00 Kč

coIkem 2 70(j,QCt kc 3 123,00 Kč
pronájem nádoby 3(jC),CK' kč ¥3.Otj KČ

i 240 litrů (plast) 1xza14dnl Odstraněni odpadu 5 200,00 KČ 5 080,00 Kč 36 198 000,00 KČ 228 348,00 Kč
l Cdkem S sou {X-f Kč 8 343,00 Kč
1ceikcwô cmia za období plněnl l roku pši uvedeMm počtu četnoW ävozu od 1.1. 31.12. -t . 52 týdnů " 295 200.00 kč 340 778,00 kč_

E'} Sběr, svoz a likvidace kovového odpadu
V následující tabulce jsou uvedeny jednotkové ceny za nádobu a rok dle typu nádoby, při dané četnosti svozu. V ceně jsou vždy zahrnuty veškeré činnosti stanovené ČI. 1.3, odst. LIQ., pro plnění dané části
nředmětu zakáZkv.
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]ednotlivé činnosti l celková cena za období oIněnf 4 let částka bez dph včetně DPH
l Sběr, svoz a odstranění Komun&ního odpadu ze svozových nádob (dle ČI. 49 439 913,20 Kč 55 103 912,49 Kč
' 1.3, odst. 1.3.4, pÍsm. a)
N

"Sběr, svoz a od9raněnf komunálního odpadu z kapacitně větších nádob 12 525 340,80 KC 13 890 475,72 KČ
(dle ČI. 1.3, odst. 1.3.4, pÍsm. b)

i sběr, 3voz a využitf vytříděných složek KO z nádob , určených ke sběru
' jednotllvých komodit: papír- sklo - plasty " nápojový karton (dle ČI. 1.3, 9 388 671,60 10 828 226,82 KČ

odst. 1.3.4, pÍsm. C)

Sběr, svoz a využiti vytříděných složek ko z DUO nádob, určených ke g 388 671,80 kč 10 828 226,82 kč .
sběru jednotlivých komodit: papír- plasty (dle ČI. 1.3, odst 1.3.4, pÍsm. c)

Nfobtlnľ sběr, svoz a odstranění nebezpečných složek komunálnfho 1 221 728,00 KČ 1 478 290,88 KC
odpadu (dle ČI. 1.3, odst. 1.3.4, písm. d)

-. . '. . fSpráva a provozování sběrného dvora, včetně jeho zřfzenÍ a vybavení (dle 6 320 579,20 Kč 7 612 260,83 Kč
ČI. 1.3, odst 1.3.4, pkm. e)

Sběr svoz a využiti biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu 3 709 911,60 KČ 4 298 945,68 Kí'.
- ,,bloodpadu" (dl0 ČI. 1.3, odst. 1.3.4, pkm. f) ,

Sběr svoz a využití kovového odpadu (dle č. 3, odst 2 pfsmeno g) 198 000,00 KČ 228 348,00 KČ

čELKOVA NABIDKOVÁ CENA " 92 192 816,00 KČ 104 268 687,24 KC

cmmm mOmzja =n tm rimu 7a a PtjKY pi něnĺ SMI O(JVY
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DOHODA

Obec:
IČO:
DIČ,
Sídlo:
zastoupený:

O VÝBĚRU POPLATKŮ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ
(dále jen ,,dohoda")

Město Litvínov
00266027
CZ 00266027
Litvínov, náměstí Míru 11, PSČ: 436 01
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou

(dále také jen ,,Obec" Či ,,Původce")

a

Dodavatel:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
zapsaný:

zastoupený:
(dále také jen

Marius Pedersen a.s.
42194920
CZ42194920
PrŮběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 389
jiřím Hodačem, oblastním manažerem

,,Dodavatel")

(Obec a Dodavatel společně dále jako ,,účastnici")

ČI. 1.
Úvodní ujednáni

1.1 Obec a Dodavatel mají uzavřený smluvní vztah (dále jen ,,Smlouva o nakládáni"),
na základě kterého Dodavatel od Obce přebírá a bude přebírat do vlastnictví
komunální odpady, mimo jiné odpady, které lze ukládat na skládky a jsou
specifikovány v příloze č. 1 této dohody, včetně údaje o přípustnosti či
nepřípustnosti uplatnění Slevy (dále jen ,,Odpady"). Dodavatel je oprávněn
v souladu s právními předpisy a/nebo požadavky provozovatelŮ skládek změnit
vymezeni Odpadu zasláním nové přílohy Č. 1, a to s účinností od doručení nové
přílohy Obci, a toto nová se stane bez dalšího namísto stávajIcI přIIohou dohody.

1.2 Účastníci uzavÍrajÍ tuto dohodu za účelem řádného a včasného plněni nových
povinnosti plynoucích ze Z.Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn
(dále jen ,,NZOD"), zejména povinností týkajIcI se poplatku za ukládání OdpadŮ na
Skládku (dále také jen ,,Poplatek").

1.3 Ve snaze učinit vše pro dodržováni NZOD uzavírají tuto dohodu o plnění svých
povinností. Účastníci se zavazuji, bez zbytečného odkladu na výzvu kteréhokoli
účastníka, písemně dohodnout odpovidajÍcÍ změnu této dohody, pokud bude změna
nezbytná s ohledem na výkladovou a rozhodovací ,praxi a/nebo s ohledem na
změny NZOD a souvisejÍcÍch Či prováděcích předpisu, a tato dohoda jinak (bez
provedeni změny) řádné a včasné plněni povinností ÚČastnÍkŮ neumožní. Změna
bude maximálně respektovat znění této dohody, odstraňovat projevené nedostatky
a minimalizovat rizika plynoucí pro účastníky, zejména minimalizovat jakékoli
postihy za neplnění NZOD.

1.4 Pro účely této dohody platí, že:
a) výše Poplatku bude vyrovnávána za každé kalendářní čtvrtletí (dále také jen

,,Poplatkové období");
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b) Slevou je ve smyslu § 157 NZOD zahrnutí komunálního odpadu sp|ňujÍcÍho
podmínky podle ust. § 40 odst. 1 nzod s výjimkou nebezpečných odpadŮ,
jehož pŮvodcem je obec, do dÍ|čÍho základu poplatku za ukládání komunálního
odpadu na skládku namísto dňčiho základu poplatku za ukládání využitelných
odpadŮ na skládku, ke kterému to bude v souladu s NZOD možné (pro účely
dohody také jen ,,Sleva").

1.5 Obec má zájem, aby Dodavatel v zastoupeni Obce u jakéhokoli provozovatele
jakékoli vhodné skládky (dále jen ,,Skládka"), se kterým má Dodavatel smluvní
vztah (dále jen ,,Provozovatel"), pokud takovému Provozovateli předá Odpad,
uplatňoval ve vztahu ke každému kalendářnímu roku Slevu, a to Slevu týkajÍcÍ
se veškerého Odpadu uloženého na Skládku, k němuž to bude v souladu s NZOD
možné (dále jen ,,Maximální Sleva"). Dodavatel se zavazuje, za podmínky
existence platné a účinné Plné moci, a podmínky řádného a včasného poskytování
dále sjednaných informací a dokladŮ Obci, uplatňovat postupně Slevu za ukládaný
Odpad až do výše Maximální Slevy, a to u ProvozovateIŮ dle výběru Dodavatele.
Obec se zavazuje, že nejpozději do 5 dnŮ od uzavřeni této dohody řádně udělí a
předá Dodavateli pÍsemnou pInou moc, jejíž závazné znění je přIlohou Č. 2 této
dohody, a to minimálně v počtu 1 vyhotovení (pro účely dohody jen ,,Plná moc").
Obec se zavazuje Plnou moc po dobu trvání této dohody neodvolat, pokud bude
Dodavatel plnit svoje závazky z dohody.

ČI. 2.
Poplatek za ukládání odpadů

2.1 Účastníci potvrzují za poplatníka Poplatku PŮvodce, a to ve vztahu k veškerému
Odpadu uloženému na Skládku. ÚčastnÍcÍ se dohodli, že Poplatek bude primárně
hradit Provozovateli Dodavatel, a to jako nepřímý zástupce PŮvodce, Čemuž bude
odpovídat vyúčtováni ze strany Provozovatele. Dodavatel vybere Poplatek od
PŮvodce na základě Smlouvy o nakládání a v souladu s touto dohodou. výše
Poplatku za jakýkoli Odpad uložený na Skládku bude pro oba účastníky závazně
určena Provozovatelem, a to ve výši odpovídajÍcÍ nzod a prováděcím předpisŮm.

2.2 Dodavatel Obci vyúčtuje, a to dále sjednaným postupem, Poplatek jako
samostatnou Částku či jako součást příslušné ceny plnění dle Smlouvy o nakládání,
a to v závislosti na obsahu Smlouvy o nakládání. Pokud by Smlouva o nakládání
výběr Poplatku, nebo jiné vypořádáni Poplatku mezi Obcí a Dodavatelem (např.
jeho zahrnuti do ceny plnění) a vyúčtování Poplatku neřešila, potom se uplatní
pouze tato dohoda.

2.3 Účastníci se dohodli na tom, že v prŮběhu každého Poplatkového období, po
skončení každého kalendářnIho měsíce, bude Dodavatel účtovat Obci pouze část
Poplatku, tedy Poplatek ve výši od povIdajÍcÍ m nožstvi Od pad u uloženému
v příslušném měsíci na Skládku, snížený u Odpadu (u něhož je dle NZOD přípustné
uplatnit Slevu) o předpokládanou Slevu (dále jen ,,Část Poplatku"). U zbývajícího
množství Odpadu uloženého v příslušném měsíci na Skládku (u něhož není dle
NZOD přípustné uplatnit Slevu) bude Dodavatel po skončeni měsíce účtovat celý
Poplatek. Nejpozději současně s vyúčtováním Části Poplatku a/nebo Poplatku doručí
Dodavatel Obci podklad pro vyúčtování obsahujÍcÍ minimálně: druhý a množství
Odpadu předané v příslušném měsíci Provozovateli; informaci o způsobu urČení
množství Odpadu předaného na Skládku; výpočet Části Poplatku a/nebo Poplatku.

2.4 Obec, zastoupená Dodavatelem na základě Plné moci, bude ve vztahu ke každému
kalendářnímu roku uplatňovat Slevu za Odpady uložené na Skládku, a to postupně
za jednotlivá Poplatková období až do výše Maximální Slevy. Uplatněni Slevy
k Odpadu uloženému v Poplatkovém období na Skládku bude probíhat najednou,
vždy nejpozději do 14 dnŮ od skončeni každého Poplatkového období. Dodavatel
dle řádné a účinné Plné moci v zastoupeni Obce uplatni Slevu vůči Provozovateli,
přičemž k uplatnění použije formulář ,,Uplatnění nároku obce na zahrnutí
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využitelných odpadŮ do dÍ|čÍho základu poplatku za ukládání komunálnIho odpadu",
který tvoří přílohu č. 3 této dohody (dále jen ,,Formulář") nebo jiný dokument
požadovaný Provozovatelem. K uplatnění jakékoli Slevy poskytne Obec Dodavateli,
a to bezodkladně na vyžádání a na svoje náklady, jakoukoli požadovanou
součinnost.

2.5 Pokud po skončeni jakéhokoli Poplatkového období dojde k:
a) řádnému a včasnému uplatnění nároku na Slevu za veškerý Odpad uložený
v daném Poplatkovém období na Skládku, a
b) nárok na Slevu v souladu s NZOD za veškerý předmětný Odpad uložený na
Skládce vznikne, potom nemá Dodavatel právo doúčtovat za uložení předmětných
OdpadŮ na Skládku Obci zbývajIcI část Poplatku (tedy rozdíl mezi Poplatkem a Části
Poplatku ve vztahu předmětným OdpadŮm). Pokud nedojde ke splněni obou
podmínek plynoucích z předcházejÍcÍ věty ve vztahu k veškerému předmětnému
Odpadu, potom má Dodavatel vůČi Obci po skončeni jakéhokoli Poplatkového
období nárok na vyúčtování a uhrazení zbývajIcI Části Poplatku, tedy rozdíl mezi
Poplatkem a Částí Poplatku ve vztahu k předmětným OdpadŮm (když pro účely
výpočtu dle tohoto bodu by se jako sazba Poplatku použila účinná sazba Poplatku
dle NZOD, bez jakéhokoli zohlednění a aplikace díIčÍho základu určeného v souladu
s § 157 NZOD), a to za uloženi té Části předmětného Odpadu (i kdyby se jednalo o
veškerý předmětný Odpad) na Skládku, ve vztahu k níž nedošlo ke splnění obou
podmínek plynoucích z první věty tohoto bodu dohody (dále jen ,,Doplatek
Poplatku"). Ujednání tohoto bodu o Doplatku Poplatku se nepoužije u Odpadu, u
něhož byl dle bodu 2.3. vyúčtován celý Poplatek.

2.6 Poplatek, Část Poplatku i Doplatek Poplatku budou zvýšeny o DPH, pokud uplatnění
DPH vyplyne z aktuálních právních předpisŮ. Poplatek, Cást poplatku i případný
Doplatek Poplatku jsou splatné do 14 dnŮ od doruČení jeho vyúčtování Obci ze
strany Dodavatele. Obec se zavazuje Poplatek, Část Poplatku i případný Doplatek
Poplatku Dodavateli řádně a včas uhradit. Pokud je platba odpovídajÍcÍ Poplatku Či
Části Poplatku zahrnuta v ceně plněni dle Smlouvy o nakládání, potom z hlediska
vyúčtování a splatnosti platí pravidla Smlouvy o nakládání.

čí. 3.
Předávání podkladů a evidencí

3.1 Obec se zavazuje na svoje náklady, řádně a v terminech dostatečných k plněni
závazkŮ Dodavatele, případně kdykoli po výzvě Dodavatele, předávat Dodavateli:
a) řádně Obcí vedenou prŮběžnou evidenci odpadŮ týkajIcI se komunálních

odpadŮ, jejichž je pŮvodcem;

b) písemnou informaci o druhu a množství jakýchkoli odpadŮ (jejichž pŮvodem je
Obec), které Obec a/nebo jakákoli třetí osoba předali v každém kalendářním
měsíci na skládku ja kéhokoli jiného provozovatele (než Provozovatele), včetně
identifikace tohoto jiného provozovatele, identifikace jím provozované skládky,
identifikace druhu a množství odpadu u něhož došlo k uplatnění Slevy, a to do 5
dnŮ po skončení každého příslušného měsíce;

C) doklady a informace umožňujÍcÍ určit Či ověřit množství (hmotnost) konkrétního
Odpadu ukládaného na Skládku Provozovatele a/nebo jiného odpadu Obce
ukládaného na skládku jiného provozovatele, které má Obec k dispozici;

d) jakékoli další informace a podklady nezbytné k řádnému zpracování a podání
vyúčtování Poplatku ve formátu a struktuře určené správcem poplatku, zejména
pak informace a podklady o pŮvodci, druhu a hmotnosti každého jednotlivého
Odpadu.
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3.2 Účastníci se zavazují, že veškeré doklady, evidence, podklady a informace, které se
dle dohody zavazují navzájem předávat Či předávat Provozovateli a/nebo jinému
provozovateli, budou odpovídat skutečnému stavu a budou v souladu s právními
předpisy a touto dohodou. Obec se zavazuje, Že poskytne Dodavateli, a to
bezodkladně na vyžádání a na svoje náklady, jakoukoli požadovanou součinnost
nezbytnou ke splnění závazkŮ Dodavatele z této dohody Či závazkŮ Dodavatele vůči
Provozovateli, zejména vysvětleni, přistup do evidencí a smluvní dokumentace.

3.3 Obec se zavazuje nahradit Dodavateli bezodkladně po vyzvání veškeré Škody a
újmy (zejména jakékoli pokuty uložené správními orgány, jakékoli škody a smluvní
pokuty za porušeni závazkŮ vůČi Provozovateli, jakékoli vícenáklady) vzniklé v
dŮsledku neúplnosti Či nepravdivosti Či rozporŮ dokladŮ, evidencí, podkladŮ a
informací (předaných Či poskytnutých Či zpřístupněných Dodavateli) se skutečným
stavem a/nebo s právními předpisy.

ČI. 4.
Závěrečná ujednání

4.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to dobu trvání a plněni (účinnosti)
Smlouvy o nakládání, tedy bez dalšího přestává zavazovat do budoucna účastníky
(přestává být účinná) dnem ukončeni plnění (účinnosti) Smlouvy o nakládáni.
Dohodu nelze dle vŮle ÚčastnÍkŮ vypovědět.

4.2 Účastnici sjednávají, s ohledem na účel a cíl dohody, že obsah této dohody je pro
ně závazný zpětně od účinnosti NZOD, přičemž účastníci se navrženým obsahem
dohody od účinnosti NZOD řídili a nadále budou řídit při plněni svých vzájemných
práv a povinností (včetně práv a povinnosti plynoucích z právních předpisŮ),
zejména Qři evidováni, účtování a hrazení PopIatkŮ a předávání podkladŮ a
evidencí. UČastníci se dohodli, pokud by ujednáni tohoto bodu bylo neplatné,
neúčinné Či zdánlivé, že uzavřou novou dohodu (ve formě dohody o narovnání),
která v souladu s touto dohodou upraví a napraví právní vztahy ÚčastnÍkŮ v období
od účinnosti NZOD do účinnosti této dohody.

4.3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž
každý z ÚčastnÍkŮ obdrží po jednom vyhotovení. NedIlnou součástí této dohody jsou
následujÍcÍ přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam OdpadŮ

Příloha č. 2 - Návrh Plné moci

Příloha č. 3 - Návrh Formuláře
Tato dohoda, včetně obsahu a udělení Plné moci, formy a postupu uplatňováni Slev,
byla schválena radou města Litvínov dne 3.2.2021 usnesením č. R/4306/60 a
Zastupitelstvem města Litvínov dne 18.2.2021 usnesením č. Z/1526/23.

V ,n, ,.?,9. 3, »Zj'

"°'J

Mgr. Kamila Blehová
Starostka města
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Formulář pro zjištění

Marius Pedersen a.s.
PrŮběžná 1940/3
Nový Hradec Králové
500 09 Hradec Králové
e-mailem na adresu

předběžných záměrů obce

Obec:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zastoupený:

Město Litvínov
00266027
CZ 00266027
Litvínov, náměstí Míru 11, PSČ: 436 01
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou

(dále také jen ,,Obec"),

tímto proh/ašuje, že na základě smluvního vztahu (dále jen uSmlouva")
uzavřené/uzavřeného se společností

Marius Pedersen a.s.
IČ: 421 94 920, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
DIČ: CZ42194920
sídlo: PrŮběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové

(dále také jen ,,Poskytovatel"),

pro ni Poskytovatel zajišt'uje nakládáni s komunálním odpadem, přičemž dle sdělení
Poskytovatele je veškerý komunálni odpad, který Poskytovatel na základě Smlouvy
předává k uložení na skládku, předáván na Skládka Modlany II, IČZ: CZU00560 (dále jen
jako ,,Skládka"), provozovanou společností Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, se
sídlem PrŮběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové (dále jen
uProvozovater'), dále na Skládka Vysoká Pec, IČZ: CZU00572 (dále jen jako ,,Skládka
2"), provozovanou společností Marius Pedersen a.s., IČ: 42194920, se sídlem Průběžná
1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové (dále jen uProvozovatel 2"), dále
na skládku s názvem: Skládka CELIO a.s., IČZ: CZU00166 (dále jen jako ,,Skládka 3"),
provozovanou společností CELIO a.s., IČ: 48289922, se sídlem Litvínov 7, V RŮžodolu 2,
PSČ 43514 (dále jen ,,Provozovatel 3").

Obec tímto dále prohlašuje, že má l nemá* zájem, aby Poskytovatel v zastoupeni Obce
u Provozovatele, Provozovatele 2 a Provozovatele 3, ve smyslu ust. § 157 zákona č.
541/2020, o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen hNZOD"), uplatnil nárok na
zahrnuti komuná/nlho odpadu sp/ňujlclho podmínky podle ust. § 40 odst. 1 NZOD s
výjimkou nebezpečných odpadů (dále jen ,,Odpad"), jehož pŮvodcem je Obec, do dl/č/ho

* NehodIcI se Škrtněte nebo odstraňte.



základu poplatku za ukládáni komuná/nlho odpadu namísto d//č/ho základu poplatku za
ukládáni využitelných odpadŮ, a to ve vztahu k veškerému Odpadu, ke kterému to bude
v souladu s NZOD možné, uloženému na Skládku, Skládku 2 a Skládku 3.

v Lrjv, 2'0 V4"/d,, 1,1.2021

,.O,Ú

Mgr. Ŕamila Bláhová
Starostka města



r ZASTUPITELSTVO MĚSTA LITVÍNOV
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výpis z usnesení

z 23. jednání Zastupitelstva města Litvínov konané dne 18.02.2021 v aule
Schola Humanitas

Usneseni č. Z/1526/23

zastupitelstvo města

schvaluje

Dodatek č. KT/3/9788/18 ke Smlouvě o poskytováni služeb č. KT/9788/18 v oblasti nakládáni
s odpady - ,,zajištění komplexnIho nakládání s komunálnImi odpady - sběr, svoz a odstranění
komunálnIho odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa
sběrného dvora ve městě Litvínov" s platností od 1.1.2021.
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