Zhotovitel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena:

Technické služby Lanškroun, s.r.o.
Nádražní 33, 563 01 Lanškroun
259 51 459
CZ699003828
Komerční banka a.s.
86-0625210227/0100
Ing. Miroslav Keprta, jednatel

na straně jedné jako "Zhotovitel"
a
Objednatel:
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Zastoupena:

SHAWERMA s.r.o.
Revoluční 62, Horní Předměstí, 572 01 Polička
046 29 761
CZ04629761
Fio banka, a.s.
2901923514/2010
Neroda Mohamad, jednatel

na straně druhé jako "Objednatel"
uzavírají tuto

Smlouvu o svozu a odstraňování odpadu
I. OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Zhotovitel je oprávněn k podnikání v oblasti nakládání s odpady. Je provozovatelem skládky v Dolním
Třešňovci, skládka odpadů skupiny S-OO a podskupiny S-OO3. Jedná se o řízenou skládku dle zákona o
odpadech č. 541/2020 Sb. povolenou IP ze dne 29. 3. 2019 ve znění 6. změny pod číslem jednacím KrÚ
24932/2019/OŽPZ/CH.
IČZ: CZE00451.
Je i provozovatelem sběrného dvora v Lanškrouně, Nádražní 33. IČZ.:CZE00375.
Touto smlouvou, za předpokladu dodržení dodacích podmínek, je Zhotovitel oprávněn:
- provést svoz odpadů
- převzít od Objednatele odpad k odstranění

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem plnění je svoz a odstraňování nebo pouze odstraňování odpadu dle katalogu odpadů uvedeného
ve vyhlášce MŽP č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).
Zhotovitel se zavazuje odebrat od Objednatele odpad za předpokladu dodržení podmínek stanovených touto
smlouvou.

III. POPIS ODPADU
Zhotovitel upozorňuje Objednatele na povinnost původce odpadu zařazovat odpady podle druhů a kategorií
stanovených v katalogu odpadů. Při nedodržení těchto podmínek může být Objednateli dovezený odpad
odmítnut, nebo přeřazen pod platný kód a účtován dle platného ceníku.
Objednatel je povinen zpracovat a předložit Zhotoviteli základní popis odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech.

IV. CENA
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu za předmět plnění.
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Cena za předmět plnění je cena za svoz a odstranění nebo za odstranění odpadu a je stanovena cenou za
ujetý kilometr a za množství převzatého odpadu.
Cena je včetně zákonných poplatků. K ceně bude připočteno DPH dle platného předpisu.
Cena je stanovena dle platného ceníku, který je k dispozici v sídle Zhotovitele nebo na www.tslan.cz.

V. DOBA PLNĚNÍ
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ
Předmět plnění bude Zhotovitelem realizován v provozovnách Zhotovitele. Místo dojednaného svozu bude
odsouhlaseno oběma účastníky a bude uvedeno v objednávce Objednatele.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY
Cena za předmět plnění bude hrazena na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů od doručení
faktury Objednateli. Faktury je možné Objednateli zasílat poštou na adresu jeho sídla, nebo elektronickou
poštou na adresu xxxxxxxxxx.
Fakturace bude prováděna po provedeném odvozu odpadu. Ceny budou uvedeny bez DPH. DPH bude
připočteno dle platných daňových předpisů.
V případě prodlení Objednatele s placením faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,05 %
z neuhrazené částky za každý den prodlení.

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Zhotovitel se zavazuje po převzetí dodaného odpadu vydat Objednateli doklad o hmotnosti a zařazení
převzatého odpadu. Kopie příslušného dokladu bude přílohou Zhotovitelem vystavené faktury.
V případě neuhrazení faktury si Zhotovitel vyhrazuje právo odmítnout další zakázku Objednatele až do doby,
kdy bude dlužná částka uhrazena.
Zhotovitel se zavazuje v případě ztráty svého oprávnění k nakládání s odpady nebo jejich jednotlivých
položek, bezodkladně tento stav hlásit Objednateli.

IX. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
V případě reklamace předmětu plnění je Objednatel povinen reklamovanou vadu oznámit reklamačním
dopisem na adresu Zhotovitele bez zbytečného odkladu.
Zhotovitel se zavazuje reklamovanou vadu, jím uznanou, odstranit bez zbytečného odkladu.
V případě reklamace Zhotovitele je tento povinen reklamovanou vadu oznámit reklamačním dopisem na
adresu Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

X. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
Obě strany se vzájemně zavazují zachovat na neomezenou dobu utajení všech skutečností, tvořících
obchodní tajemství, zejména zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, informacích a dokumentech, o
kterých se v souvislosti s touto smlouvou a úkony podle ní provedených dozví a to včetně obsahu této
smlouvy. Výjimku z této povinnosti tvoří pouze skutečnosti sdělované stranami příslušným orgánům státní
správy na základě požadavků právních předpisů.
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XI. PLATNOST, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Tuto smlouvu lze změnit pouze výslovným písemným oboustranným ujednáním podepsaným oprávněnými
zástupci obou stran.
V případě zdržení úhrady splátky ceny Objednatelem dle Článku IV. po dobu více než 30 dnů, je Zhotovitel
oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
V případě opakovaného neplnění povinností Zhotovitele smlouvy dle Článku II. je Objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit okamžitě.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, po jednom pro každou stranu.
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Lanškroun, dne 17. 5. 2021

Lanškroun, dne 17. 5. 2021

SHAWERMA s.r.o..

Technické služby Lanškroun, s.r.o.

..............................................
za objednatele
( razítko, podpis )

…………………………………….
za zhotovitele
( razítko, podpis )

Příloha č. 1 Smlouvy o svozu a odstraňování odpadu –
uzavřené dne 17. 5. 2021.
Svozová nádoba:

černá plastová nádoba 240 l = 1 ks

Majitel kontejneru:

SHAWERMA s.r.o.

Místo svozu:

MASTER SHAWERMA - 28. října č. p. 23, 563 01 Lanškroun

Četnost svozu:

1x za 14 dní

Zahájení svozu:

od 24. 5. 2021

Kód odpadu:

20 03 01 Směsný komunální odpad

Cena za jeden svoz 1 ks nádoby 240 l bez DPH = xxxxx.

Likvidace ostatních odpadů bude fakturována dle platného ceníku technických služeb. Viz. str..2, IV. CENA.
Fakturace bude 1x za měsíc = po ukončení daného měsíce.
K cenám bude připočteno DPH dle platného předpisu.
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Lanškroun, dne 17. 05.2021

Lanškroun, dne 17. 05.2021

SHAWERMA s.r.o.

Technické služby Lanškroun, s.r.o.

..............................................
za objednatele
( razítko, podpis )

…………………………………….
za zhotovitele
( razítko, podpis )

