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Smlouva o zajištěni odvozu a zneškodňování komunálního, separovaného
a bio odpadu - v okrese Šumperk, VI. část Mohelnice
č.j. KRPM-29811-31/ČJ-2021-1400VZ
uzavřená v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník"), (dále jen ,,smlouva")

l. Smluvní strany
l. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo:
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO:
720 51 795
DIČ:
není plátcem DPH
Zastoupená:
plk. Ing. Liborem Krejčiříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba:
Ing. Kateřina Nemravová
E-mail:
ID datové schránky: 6jwhpv6
Email pro fakturaci:
Bankovní spojení:
čnb Ostrava
Číslo účtu:
(dále jen ,,objednatel")
2. Poskytovatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
ID datové schránky:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

předmět: KŘP OLK-OSČ (1400VO)

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
25638955
CZ25638955
Ing. Michalem Mrkvicou, oblastním manažerem obchodu na základě
plné moci ze dne 19. 5. 2020
Gabriela Vepřková

pd2ga22
Komerční banky, a.s. Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
(dále jen ,,poskytovatel")
ll. Předmět smlouvy

l.

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět řádně a včas v termínu od
1. 8. 2021 do 31. 7. 2023 pravidelný odvoz a zneškodňování komunálního,
separovaného a bioodpadu odpadu z nádob na sběr komunálnIho odpadu (dále jen
,,sběrné nádoby") všech sběrných stanovišť' uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
Poskytovatel je povinen dodržet počet a velikost nádob uvedených v příloze č. 1
smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje přenechat objednateli k dočasnému užIvání
sběrné nádoby, jež jsou ve vlastnictví poskytovatele (v příloze č. 1 smlouvy označené
jako ,,pronajaté").
2. V průběhu účinnosti smlouvy může být měněn počet svozů, nádob a stanovišť', a to na
základě požadavku objednatele. Změnu počtu nádob a stanovišť' oznámí objednatel
písemně nejméně 7 dnů předem a předloží poskytovateli k podpisu dodatek smlouvy.

3.

Předmět smlouvy bude provádět poskytovatel pIně v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek dále specifikovaných.
Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne 7. 6. 2021, která
byla na základě zadávacího řIzeni vedeného v národním elektronickém nástroji (NEN)
pod evidenčním číslem N006/21N00011700/006 na podlimitní VZ zadávanou ve
zjednodušeném podlimitním řízeni s názvem ,,Odvoz a zneškodňováni komunálního,
separovaného a bio odpadu - v okrese Šumperk, VI. část Mohelnice" vybrána jako
nejvhodnější.
III. Podmínky prováděni služby

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Poskytovatel se zavazuje provádět předmět smlouvy řádně a včas, v souladu se
zadávací
dokumentaci
veřejné
zakázky,
evidované
u
objednatele
pod
č.j. KRPM-29811/ČJ-2021-1400VZ.
Poskytovatel se zavazuje provádět předmět smlouvy na své nebezpečí a svůj náklad,
opatřit si k tomu věci potřebné, postupovat s odbornou péči, ve stanovené jakosti, při
zachováni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se dodržovat právni
předpisy, technické normy á podmínky této smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje upozornit objednatele v předstihu nejméně 24 hodin na
překážky znemožňujÍcÍ provedeni předmětu plnění služby a to kontaktní osobu
uvedenou v článku l. této smlouvy.
Objednatel se zavazuje vytvořit poskytovateli potřebnou součinnost, zejm. umožnit
poskytovateli přístup ke všem sběrným nádobám.
Poskytovatel se zavazuje zajistit opravu nebo výměnu poškozených sběrných nádob do
7 dnů od písemného oznámení této potřeby objednatelem.
Objednatel se zavazuje k pečlivému a ohleduplnému zacházení se sběrnými nádobami
ve vlastnictví poskytovatele, a zavazuje se uhradit náklady spojené s jím
zaviněným poškozením či odcizením sběrných nádob.
Poskytovatel podpisem smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení
nepravdivé anebo v případě, že bude objednatel dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
objednatele, zakládá to objednateli právo odstoupit od smlouvy dle ČI. VI smlouvy.

IV. Cena

1.

Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedený předmět smlouvy objednatel zaplatí
poskytovateli celkovou cenu ve výši:

Celková cena služby bez DPH:

20 500,00 KČ

DPH 21%:

4 305,00 Kč

Celková cena služby vC. DPH:

24 805,00 Kč

2. Tato sjednaná cena je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré
výlohy, výdaje a náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti s prováděním služby.
3. Změna ceny vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy je možná pouze při změně právních předpisů
dotýkajících se sazby daně z přidané hodnoty.
4. Celková cena je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky poskytovatele ze dne
7. 6. 2021 platné v době uzavření smlouvy.

V. Platební podmínky
1. Cena bude placena postupně na základě daňových dokladů vystavených
poskytovatelem zpětně za jeden měsíc.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli nejpozději do 30ti dnů od doručení
daňového dokladu (dále jen ,,faktura") za řádně a včas provedené části předmětu
smlouvy, a to převodem na bezhotovostní účet poskytovatele.
3. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsáni příslušné částky z účtu
objednatele.
4. Vystavené faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a musí odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Poskytovatel se zavazuje zasílat faktury dle odst. 6 tohoto článku smlouvy nejpozději do
15. dne nás|edujÍcÍho kalendářního měsíce.
6. Faktura musí obsahovat především tyto údaje:
a) číslo faktury a smlouvy o poskytování služeb, včetně čísla dáčí objednávky,
b) název a sídlo objednatde,
C) den vystavení, odeslání a splatnosti faktury,
d) přesný název předmětu smlouvy,
e) struktura platby,
f) čÍslo účtu, na který má být platba provedena.
7. Poskytovatel se zavazuje zasílat faktury elektronicky datovou schránkou na ID datové
schránky: 6jwhpv6 nebo emailem na:
, předmět: KŘP
OLK - OSČ (1400VO). Fyzicky zaslaný daňový doklad se považuje za neplatný.
8. Neobsahuje-li faktura výše uvedené údaje nebo neodpovídá smlouvě, bude
objednatelem vrácena zpět.
VI. Odstoupení od smlouvy

1. vyjma případů, které stanoví zákon je objednatel dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se poskytovatel do prodlení s prováděním jednotlivých odvozů o vÍce jak
10 pracovních dnů;
b) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku nebo likvidaci poskytovatele;
C) bude-li poskytovatel v době účinnosti této smlouvy zapsán v registru nespolehlivých
plátců DPH vedeném Ministerstvem financi ČR;
d) vykazuje-li plněni předmětu smlouvy hrubé nedostatky, nebo hrozí-li objednateli
jednáním poskytovatele škoda.
2. Vyjma případů, které stanoví zákon nebo výše tato smlouva, je poskytovatel oprávněn
od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny služby o vÍce jak 30
pracovních dní;
b) neposkytuje-li objednatel dlouhodobě poskytovateli potřebnou součinnost.
VII. Ukončení smluvního vztahu
l.

Mimo odstoupeni od smlouvy dle ČI. VI. smlouvy je objednatel oprávněn vypovědět
smlouvu bez uvedení důvodu s 30-ti denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním
dnem nás|edujÍcÍm po doručení výpovědi.

VIII. Sankce

1.

Dostane-li se poskytovatel do prodlení s provedením kterékoli části předmětu smlouvy,
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý
den prodlení.
2. Dostane-li se poskytovatel do prodlení s výměnou nebo opravou poškozených sběrných
nádob, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý i
započatý den prodlení.
3. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny dle přílohy č. 1, je povinen
poskytovateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

IX. Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě.
2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
poskytovatel.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru
smluv. Zveřejnění této smlouvy provede objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její
autentičnost stvrzuji svými podpisy.
Nedílnou součásti smlouvy je nádedující příloha:
Příloha č. 1 - Odvoz a zneškodňování odpadu

V Olomouci dne ....3.O..:07.:.202i

V Rapotině dne ?9,<,XM

Za objednatele

Za poskytovatele
Q®
Provoz

plk. Ing. 'lb r Krejčiřík
náměstek ředit e pro ekonomiku

Ing. ichal Mrkvica
oblastní mähažer obchodu
na zýdě plné moci

celková cena
stanovíste

typ nadoby

počet
.
nádob

druh odpadu

frekvence
svozu ve

,
počet
svozu za

dnech

2 roky

v|astn|ctvl
.
,
,
nadoby

za svoz
odpadu za

V
2 roky v Kc

celková cena
za svoz

DPH v %

odpadu za
.
2 roky v Kc

bez DPH

s DPH

Gen. Svobody 22,

110 I

2 ks

komunální

1X7

104

vlastni

11200

21

13552

Mohelnice
.

2401
2401

1 ks
1 ks

papír
plast

1x7
1X14

104
52

vlastni
vlastni

3500
5800

21
21

4235
7018

Celkem:

20500

24805

*Tabulka sčítá hodnoty v modře zvýrazněných místech, zde prosím nevyplňovat.

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Mrkvica
.

Datum:
2021.06.04
13:03:02 +02'00'

