
@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, oddil B., v|oZka 9378
IC: 25638955
DIC: 0225638955

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

(dale jen ,,zhotovitel“)

Domov pro seniory Krnov, pfispévkové organizace
Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov — Pod Bezruéom vrchem
zapis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravé, spisové znaoka Pr 1066
IC: 00846325
DIC: CZOOB46325

adresa pro zaslléni korespondence: Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov - Pod Bezruéovym vrchem

(dale jen ,,objednatel“)

II.
Pfedmét smlouvy, cenové podminky

Zhotovitel se zavazuje, 2e provede pro objednatele nl‘ie uvedené oinnosti 2a 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 Cinnosti prijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedeni sjednanou cenu.
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Obchodm’ spoleénost SUEZ CZ a.s. ma zaveden integrovany' systém Fizeni. Systém managementu bezpeénosti lnformaci podle platné

verze standardu ISO 27001 je zaveden v celé obchodni spoleénosti, certifikace se tyké oddéleni utajovanfrch projektfi.
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Odbér odpadfl

- 3.3: i'.I','1..'-—'r l-a?‘-.-- . ., N 'eéffa'd’ifi‘du
obaly obsahujlcl zbytky

,. nebezpeénYch latek nebo150110 N obalytémitolétkami 5800.00 6380.00 6380.00
zneéisténé
kovové obaly obsahujici

,, nebezpeénou vyplhovou150111 N hmotu vcetné prazdnych 5 800,00 6 380,00 6 380.00
tIakoch nédob
absorpéni éinidla, filtraénf

150202" N materiély (véetné olejovych 5 800.00 6 380.00 6 380.00
filtrD bIIZe neuvedenY/ch)

180101" N ostré pi‘edméty 7 800,00 8 580.00 8 580.00
zdravotnicky odpad. na jehoi

180103" N sbér a odstrafiovénljsou 7 800.00 8 580.00 8 580,00
kladeny zvléétnl poiadavky

180104 0 pleny 1 520.00 1 520.00 8 580.00
180108* N nepouiitelné cytostatika 7 800.00 8 580.00 8 580.00

jiné nepouZiteIné Iééiva
180109“ O/N neuvedené pod Clslem 7 800.00 8 580.00 8 580.00

180108 vcetné jejich obalfl
smés tukfl a olejfl190809 0 z odluéovaée tukfl 2 750.00 3 025.00 3 025,00

biologicky rozloZitelny odpad 2200108 0 kuchynl a stravoven 1 100.00 1 210.00 1 210.00

.. zéi‘ivky a jiny odpad _200121 N obsahujici rtut’ 5. KC/ks 5.50 KC/ks 5.50 Ké/ks

200125 0 pouzitéjedlé oleje 1 100.00 1 210.00 1 210.00
.. baterie a akumulétory -200133 N baterie 5 800.00 6 380.00 6 380.00
. baterie a akumuléto - Pb . . .200133 N akumulétory ry vykup 9 800.00 vykup 9 800.00 vykup 9 800.00

Doprava cena zajeden svoz 490.00 540.00 540.00

Véechny ceny uvedené ve smlouvé jsou bez DPH. ktera se pi‘ipoéte vsouladu spfisluénymi platnymi
pfedpisy.

III.
Misto a zpflsob plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést Cinnosti dle 6|. ll. této smlouvy v dohodnutém term inu — pravidelné odvozy
1x 14 dni.
Zhotovitel zajistl odbér odpadu od objednatele ve sjednaném mfsté. véetné jeho Iegislativnlho odbavenl
(véieni. vybaveni pfepravnfmi listy apod.).
Zhotovitel zajisti daléf naklédéni 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 pi‘ipravit pisemnou informaci o odpadu (..PIOO"). kterou je nasledné Objednatel povinen vécné
zkontrolovat a podepsat.
Dokladem o pfedani/pi‘evzetf odpadu (provedeni sluiby) je .,Dodacl list“
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IV.
Vlastnické prévo k vécem a nebezpeéi ékody

Vlastnické pravo k odpadu a nebezpeél ékody kodpadu pi‘echézl na zhotovitele okamiikem pfedéni a
pi‘evzetl’ odpadu uréeného k odstranéni/vyuiitl' dle 6|. ll. této smlouvy, tedy konkrétné okamiikem pfevzeti
nédoby sodpadem vrémci svozu pi‘lpadné kokamziku pi‘evzetl odpadu vjakékoliv jiné formé. pfiéemi
zhotovitel téhoz dne pfebiré za odpad uréeny k odstranénilvyuzitl od povédnost ve smyslu platnych prévnich
pi‘edpisfl upravujicich podmInky pro naklédéni s odpady.

Toto se véak nevztahuje na pfipady. kdy odpad uréeny k odstranéni nesplhuje podminky ujednané
smluvnimi stranami v této smlouvé a v PIOO. V tomto pfipadé ma zhotovitel prévo vratit odpad zpét
objednateli, resp. odmitnout jeho pfevzeti a svoz, a dvoa odmltnuti pfijeti a objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli do deseti dni’J ode dne vréceni, resp. nepfevzetl odpadu v ramci svozu. néhradu Skody na
zékladé plsemného vyflétovéni zhotovitele (napf. marnéjizda). ’

V.
Platebni a fakturaéni podminky, smluvni pokuty

Cena dle skuteéné pfedaného mnoistvi odpadu dle élénku ll. této smlouvy je zhotovitelem flCtovéna
objednateli fakturou splatnou do 14—ti dnL’J ode dne vystaveni. Zhotovitel vystavf a odeéle fakturu na adresu
objednatele. Za pozdni Uhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvnl pokutu ve vyéi
0,1% 2 dluZné ééstky za kaZdy den prodleni. Zékonna ustanovenf o L‘Jroku zprodlenl zflstévajl' tlmto
ustanovenlm nedotéena.

Faktury budou vystavovény zhotovitelem postupné mésiéné. Objednatel mé v§ak prévo zadriet a nezaplatit
10% z kaidé fakturované ééstky a2 do dne koneéného pfedénl a pi‘evzetl dlla. Objednatel je povinen doplatit
takto zadriované ééstky ve Ihflté 5 dni nésledujicfch po dni, ve kterém jeho zédrzné prévo zaniklo.

S vykonem zadriovaciho préva tak nejsou spojeny zédné negativnl dflsledky spojené s prodlenlm (nevznika
nérok na Urok z prodlenl, neprechézi nebezpeél Skody na véci a daléi) a nelze objednatele za vykon tohoto
svého préva zédnym zpasobem sankcionovat.

Vpi‘lpadé prodleni objednatele sjakoukoliv uhradou jakékoliv pohledévky VGCi zhotoviteli, je zhotovitel
oprévnén zadriet poskytovénl ve§kerého plném’ vfléi objednateli po dobu tohoto prodlenl’ a plnit a2 poté. kdy
objednatel zévazky vfléi zhotoviteli vplném rozsahu vyrovné. Tim nenl dotéeno prévo zhotovitele na
sjednanou smluvni pokutu.
Objednatel souhlasi dle ust. § 26 odst. 3 zékona 85. 235/2004 8b.. 0 dani z pridané hodnoty s tim, ie fakturu
(dafiovy doklad) zhotovitel vystavuje velektronické podobé (dale jen ,,elektronické faktura“) a zasfla se
z elektronické adresy zhotovitele (ktera je: e-fakturace@sita.cz) na elektronickou adresu objednatele (které
je: m.schulzova@dskrnov.cz). Zhotovitel mflie zasilat faktury objednateli také v listinné podobé na papii‘e
prostfednictvim provozovatele po§tovnich sluieb. Objednatel je povinen ihned nahlésit zhotoviteli novou
elektronickou adresu pro zaslléni elektronické faktury.
Zapoétem’ pohledévek ze strany objednatele je moZné jen na za’kladé pl’semné dohody se zhotovitelem.
Jakékoli pi‘ipadné pohleda’vky objednatele vfléi zhotoviteli je mozné postoupit na tfetf osobu a2 na zékladé
pi‘edchoziho pisemného souhlasu zhotovitele.

VI.
Doba trvéni smlouvy

Smlouva se uzaviré na dobu neuréitou s ti‘imésiéni vypovédnl Ihfltou. které poéina béiet od prvého dne
kalendéi‘nlho méslce nésledujlciho po mésici, v némz byla vypovéd doruéena sm|uvni strané, jl’i je uréena.
Tato smlouva je platné dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a (minné dnem 1.8.2021.
Smluvnf strany se dohodly, ie V pi‘ipadé, 2e tato smlouva se uzavfe a2 po datu L'Jéinnosti tzn. po datu 1.8.
2021. pak na plnénl provedena mezi nimi od data aéinnosti tzn. po datu 1.8. 2021 se hledI tak, 2e byla
provedena dle této smlouvy.
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VII.
Odpovédni pracovnici

Za zhotovitele
ve vécech obchodnich: Ladislav Dvornl’k, 607 817 066, ladisIav.dvornik@suez.com
pfljem odpadu: Martin. Sliva. 725 448 188, disgecer.ova@sita.cz, martin.sliva@suez.com

Za ob'ednatele
ve vécech obchodnich: Ing. Katefina Michalikova, 602 793 844. reditel@dskrnov.cz
ve vécech odvozu odpadfl‘. Petra Seidlerové, 724 364 875. p.seidler0va@dskrnov.cz

VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Sqvni pokuty sjednané touto smlouvou povinné strana uhradi nezévisle na tom, zda a v jaké vY§i vznikne
druhé smluvnI strané v této souvislosti ékoda.
SqvnI strany se vyslovné dohodly, ie vsechny spory vznikajlci z této smlouvy a v souvislosti 5 nl se
rozhoduji s koneCnou platnosti u Rozhodéiho soudu pi‘I Hospodéfské komofe Ceské republiky a Agrarnl'
komoI‘e Ceské republiky podle jeho fédu jeam rozhodcem jmenovanjtm pfedsedou Rozhodéiho soudu.
Sudiété Brno,
Tato smlouva je sepséna a podepséna ve dvou vyhotovenich. z nichZ kaZda smluvnl' strana obeI po
jednom vyhotoveni.
Tato smlouva o dilo v plném rozsahu nahrazuje drive mezi uéastnl'ky uzavi‘ena predsmluvnl ujednénI Ci jiné
smlouvy, které se tykaji pfedmétu plnéni této smlouvy‘
Pro pfipad, 2e tato smlouva podléha uvefejnénl' v registru smluv dle zékona é. 340/2015 Sb. 0 registru smluv
(dale jen ,,zékon o registru smluv"), smluvni strany si sjednavajf, ie uvefejnénl této smlouvy véetné jejich
pfipadny’lch dodatkfi v registru smluv zajistI objednatel v souladu se zékonem o registru smluv. V pflpadé. 2e
nékteré protistrana poiaduje anonymizovat ve smlouvé L'Jdaje, které naplfiuji iimku z povinnosti uvei‘ejnéni
ve smyslu zékona o registru smluv, pak je povinna tyto L'Idaje véetné odflvodném’ oprévnénosti jejich
anonymizace specifikovat a doruéit druhé smluvni strané nejpozdéji do 5 dnfl ode dne podpisu této smlouvy
pisemné. Marnym uplynutIm této Ihflty plati, ie protistrana souhlasi s uvei‘ejnénim smlouvy v plném rozsahu
nebo s anonymizacl Udajfl, které naplfiujl zékonnou v9jimku z povinnosti uvefejnéni dle zékona o registru
smluv.
Tuto smlouvu Ize ménit nebo zruéit pouze vyslovnym oboustrannym pisemnym ujednanim. podepsanym
oprévnénymi zéstupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruéf platnost drive podepsanych smluv.
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