
SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU A ODSTRANĚNÍ/VYUŽITÍ ODPADU Č. 44/2017

I. Smluvní strany

Objednatel : Školní jídelna Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace
SIdh : Komenského 2147/44, 785 01 Šternberk
Společnost je zapsána u : KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 930
zastoupený : Martin Hrubý, ředitel
IČ : 75009749
DIČ : CZ75009749
Bankovní spojení :
Telefon :
Osoba oprávněná k jednáníve věcech technických : Martin Hru bý

T
E-mail :

Zhotovitel : Marius Pedersen a.s.
Sídlo : Průběžná 1940/3, SQQ 09 Hradec Králové
Společnost je zapsána u : KS v Hradci Králové, oddí! B, vložka 389
Provozovna : Mar'us Pedersen a s Provozovna Šternberk, Uničovská 64, 785 01 Šternberk
zastoupený oblastn' manažer provozovny Šternberk
IČ : 42194920
DIČ : CZ42194920
Bankovní spojení :
Telefon :
Osoba oprávněná k jednánive věcech obchodních :

Osoba Oprávněná k jednáníve věcech technických :

E-mail : mpsternberk@ mariuspedersen.cz

íl. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je převzetí a využiti či odstraněni odpadů dále definovaných v této smlouvě a v číslované
příloze této smlouvy, obsahujÍcÍ platný ceník služeb, jejichž původcem je objednatel, provedení dopravních výkonů,
jestliže je to v příloze výslovně sjednáno, dále nájem nádob na odpady, jestliže je to v příloze výslovně sjednáno, a
konečně provádění odběru vzorků, zajišťování analýz a odborné posouzeni odpadů, jestliže je to v příloze výslovně
sjednáno.

2. Objednatel se zavazuje za výše uvedené služby a plnění řádně a včas zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých potřebných oprávněni v oblasti nakládáni s odpady, které má převzít
podle této smlouvy, má k dispozici odpovídajĹcÍ technické vybavení a smluvně má ošetřeny další odběratelsko-
dodavatelské vztahy, které mu umožňují předmět smlouvy realizovat v souladu s platnou kgislativou.

Ill. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavážuje:
a) Převzít od objednatele odpady specifikované'v této smlouvě a příloze k této smlouvě za účelem jejich využiti nebo

odstranění.
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Marius Pedersen
b) zajistit váženi odpadů na vahách opatřených certifikátem o úředním ověřeni správnosti váženi. V případě, že je nájem

nádob jako součást plněni dle této smlouvy sjednán, zajistit přistaveni požadovaného množství nádob na odpady a
přepravu odpadů do odpovldajicího zařIzenI.

c) zajistit pro objednatele, pokud je takové plněni dle této smlouvy sjednáno, případné odběry vzorků odpadů, jejich
analýzy a odborné posouzení.

d) Dodržovat ustanoveni zák. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů v platném znění.

2. Objednatel se zavazuje:
a) Předávat zhotoviteli pouze Qdpady specifikované v platné příloze této smlouvy.
b) Nádoby na odpad nepřetěžovat a v případě, že není dle této smlouvy sjednán nájem nádob, zajistit si řádně a včas na

svoje náklady vhodné (technicky a kapacitně) nádoby zajišt'ujÍcí jejich bezpečné uloženI, naloženi a přepravu (přepravu
přepravními prostředky zhotovitele) předmětných odpadů a výlučně tyto nádoby používat.

c) Zajistit prostor, ve kterém jsou umístěny sběrné nádoby na odpad takovým způsobem, aby byl umožněn bezpečný
přístup technických prostředků zhotovitele k nádobám a jejich bezpečné naloženi.

d) Respektovat výsledky váženi odpadů na vahách určených zhotovitelem, přičemž v případě nesouhlasu musí objednatel
prokázat skutečné množství a druh odpadů. V případě poruchy vážního zařízení bude hmotnost odpadů určena
odborným odhadem zástupce zhotQvite|e, vycházejicího z průměrné hmotnosti odpovidajÍcÍ dávce a druhu
přiváženého odpadu, jestliže objednatel neprokáže skutečné množství a druh odpadů.

e) Oznámit zhotoviteli včas skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu kvality a složení odpadu (změna technologie
atd.).

f) Informovat okamžitě zhotovitele o případných problémech souvisejících s kvalitou poskytovaných služeb. Tyto
informace předávat výh radné Qbchodnímu oddělení zhotovitele.

3. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění služby/p|nění dle této smlouvy i jakoukoli třetí způsobibu osobou dle svého
výběru. Zhotovitel není, pokud to není výslovně sjednáno, vázán při pInění'této smlouvy pokyny objednatele.

4. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na specifika poskytovaného plnění, že nebude docházet k předáni a převzetí
poskytnuté služby a služba bude prQvedena jejím dokQnčenÍm, a to postupně, vždy převzetím přIslušného odpadu
zhotovitelem od objednatele a následným odstraněním.

5. Vlastnické právo k odpadu přechází z objednatele na zhotQvjtele okamžikem převzetí, přičemž finanční vyrovnáni
takového přechodu vlastnictvI je zohledněno v dále sjednané ceně služby. .

lV. Další ujednáni

1. jednotlivé druhy odpadů budou zhotovitelem přijímány k využiti či odstraněni na základě ,,ZákladnIho popisu odpadu"
kterým je dodavatel (vlastník odpadu) povinen dokladovat kvalitu odpadu dle přílohy č. 1, vyhlášky č. 294/2005 Sb.
(skládky odpadů), nebo dle přílohy Č. 2, vyhlášky č. 383/2001 Sb. (ostatní zařIzenI) v platném znění. ,,Základní popis
odpadu" bude v zákonem stanovených případech doložen analýzou odpadu realizovanou odbornou laboratořI.
,,Základní popis odpadu" musí být ze strany objednatele předán zhotoviteli nejpozději 2 dny před vlastním převzetím
odpadu. Zhotovitel není povinen převzít ,,Základní popis odpadu", jestliže neodpovídá platné právní úpravě a obsahuje
popis odpadů, jejichž přebírání není sjednáno v této smlouvě. Veškeré předané odpady musejí odpovídat předanému a
zhotovitelem převzatému ,,Základnímu pQpisu odpadu".

2. V případě vlastní přepravy odpadů objednatelem do zařízení určených zhotovitelem, je osádka vozidla povinna
dodržovat provozní řád těchto zařízení a musí být vybavena příslušnými doklady v souladu s platnou legislativou.

3. jestliže bude objednatelem předán k využití Či odstraněni odpad, jehož 5ĹoženÍ a kvalitativnI vlastnosti neodpovidají
této smlouvě a zhotovitelem určenému zařazeni dle platného Katalogu odpadů, je zhotovitel oprávněn nepřevzít daný
odpad a přeúčtovat objednateli veškeré náklady včetně případných sankcí a újmy, které mu v souvislosti s dalším
nakládáním s tímto odpadem vzniknou. Objednatel se zavazuje řádně a včas tyto náklady a sankce a újmy uhradit.

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo, v případě vážného nebo opakovantŠho porušeni smlouvy ze strany objednatele, zejména
v případě neplacení nebo pozdního placeni faktur-daňových dokladů, odmítnout příjem odpadu do zařÍzenízhotovite|e
až do doby provedeni nápravy a to bez nároku na náhradu újmy, zejména škody, ze strany objednatele.

5. Místem předánia převzetí odpadu dle této smlouvy jsou zařIzenI objednatele: viz, Příloha Č.1

6. jestliže je dle této smlouvy sjednán nájem nádob, potom se smluvní strany dohodly na nás|edujÍcÍch základních
právech a povinnostech spojených s nájmem nádob:
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a) Pronajaté nádoby na odpad (dále zařízenÍ) jsou majetkem zhotovitele. Objednatel je oprávněn používat pronajaté

zařizeM pouzě pro Účely tomu QdpovÍdajÍcÍ nebo předem dohodnuté;
b) Objednatel je povinen udržovat pronajaté zařízení v dobrém technickém stavu. Po uplynutí nájmu musí být pronajaté

zařízeM předáno bez znehodnocení Či nadměrného opotřebení, které neodpovídá povaze a určení věci;
c) Objednatel je povinen pečovat o to, aby na zařIzenI nevznikla škoda. Objednatel je odpovědný za jakékoli poškození

najatého zařizenÍvznik|ého v důsledku jeho chyby či jednánľz nedbalosti;
d) V případě ztráty či poškozeni zařIzenI u hradí objednatel zhotoviteli vzniklou škodu;
e) Objednatel není oprávněn dát pronajaté zařÍzení do podnájmu třetí straně;
f) Není-h stanoveno jinak, řídí se nájemní vztah přIslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejÍcÍmi předpisy
g) Nájem nádob je sjednán na dobu v délce trvání této smlouvy. Dnem ukončení smlouvy dochází současně bez da|šiho ke

zrušení nájmu odpadových náckb. Objednatel je pQvinen předat bezodkladně po ukončení smlouvy nádoby zhotoviteli
ve stavu odpovidajÍcÍm řádnému užíváni a bez jakýchkoli odpadů nebo jiných věcí uložených v nádobách;

h) Pokud dojde k ukončeni nájmu nádob před ukončením celé smlouvy (poskytování služeb) zavazuje se objednatel na
svoje náklady řádně a vČas zajistit a na místo určení rozmístit odpovidajÍcÍ nádoby potřebné k plnění závazků
zhotovitele z této smlouvy.

V. Platnost smlouvy a dodací lhůty

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s účinnosti od data jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet od 1. dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď'
doručena druhé sMuvni stra ně.

3. Smlouvu lze dále ukončit:
a) PÍsemnou dohodou smluvních stran,
b) Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany zhotovitele v případě neplacení či pozdního placeni dohodnuté ceny

předmětu smlouvy objednatelem, dále v případě dodáni odpadů, které neodpovIdaý ustanovením v této smlouvě a v
případě nedodržováni provozních řádů zařIzenI pro využiti či odstranění odpadů.

C) jednostrannou písemnou výpovědí ze strany objednatele v případě opakovaného nepřevzetí odpadů uvedených v této
smlouvě a jejich dodatcích zhotovitelem.

Ukončeni smlouvy dle bodu 3b) a 3c) tohoto článku je účinné okamžikem obdrženi písemné výpovědi druhou smluvní
stra nou.

4. V případě odsto|jpení, které musí být písemné, se smluvní strany dohodly na tom, že namísto vrácení vzájemně
poskytnutých plněn[ což s ohledem na specifika plnění není reálně možné, si zhotovitel ponechá uhrazenou cenu
služeb, resp. objednatel mu uhradí doposud neuhrazenou cenu již provedených služeb/plněM (podle v této smlouvě
sjednané ceny vyúčtuje zhotovitel cenu za odpad, u něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) a naopak objednatel
nebude mít povinnost převzít zpět odpad (u něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) ani nahradit zhotoviteli
obvyklou cenu za provedené služby. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvních stran na smluvní pokuty
dle této smlouvy, úroků z prod|ení nárok na náhradu újmy a ustanovení této smlouvy, která podle své povahy mají
trvat i po odgtoupenÍ od této Smlouvy (zejména ustanovení o přechodu vlastnického práva k odpadu).

VI. Cena a platební podmínky

1. Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran a je řešena v platném ceníku služeb, tvořícím přIIohu této smlouvy.
platný ceník služeb, který kromě ceny s|užeb/p|nění specifikuje také druhy odpadů k jejich předáváni a přebIránI dle
této smlouvy může docházet, může být nahrazen novým ceníkem služeb odsouhlaseným oběma smluvrňml stranami,
přičemž každý nově podepsaný ceník služeb (obvykle v podobě dodatku/přílohy ke smlouvě), automaticky ukončuje
platnost cen dle ceníku předcházejkího a tento předchá2ejÍcÍ ceník nahrazuje dnem uvedeným v novém ceníku služeb.
Veškeré uvedené ceny v dodatku/přiloze ke smlouvě (ceník služeb) jsou bez příslušné sazby DPH.

2. Platba za realizaci předmětu smlouvy bude uskutečněna ria zákta"dě faktury - daňového dokladu zhotovitele, přičemž
smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur do 14 dnů od data jejího vystaveni zhotovitelem, Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu po prQvedení jakékoli dÍĹčÍ Části sIužby/plněM.

3. Způsob úhrady ceny za plněni předmětu smlouvy je uveden v příloze ktéto smlouvě o dílo. Nené-li v příloze výslovně
uvedeno jinak, bude účtováni ceny (fakturace) prováděno měsíčně pozadu, nejpozději do 14. dne měsíce následujícího
po provedeni účtované části předmětu smlouvy.
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Mar"us Pedersen "_
4. Zhotovitel je oprávněn, v případě prodlení s placením faktur ze strany objednatele, účtovat smluvní pokutu ve výši

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou se objednatel v případě jejího vyúčtováni zavážuje včas a řádně
uhradit.

S. Pokud budou na základě požadavků objednatele poskytovány zhotovitelem svozové služby ve dnech pracovního volna,
resp. klidu, o svátcích nebo v pracovních dnech po pracovní době, bude cena za prováděni služeb navýšena q
dodatečně vzniklé náklady na straně zhotovitele (příslušné příplatky v souladu s pracovněprávními předpisy)-
Objednatel bere uvedenou skutečnost na vědomi a s popsaným postupem zhotovitele souhlasI.

6. Smlouva bude každoročně automaticky navyšována o inflační index, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
Jiná úprava cen za poskytované služby je možná vždy jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou
písemného číslovaného dodatku k této smlouvě.

7. V případě náhlého a neočekávaného navýšení nákladů na odstraněni odpadu na straně zhotovitele, promítne
zhotovitel zmíněné navýšen[ za souhlasu objednatele, do sjednaných cen dle přílohy k této smlouvě. V případě, že se
na výše uvedeném obě smluvní strany neshodnou, vyhrazuje si zhotovitel právo nepřevzít předmětné odpady až cíq
doby, než bude dohody mezi oběma smluvMmi stranami dosaženo. Dohoda smluvních stran bude vyjádřena formou
písemného čIsbvaného dodatku/přílohy k této smlouvě.

8. Ujednání této smlouvy o smluvních pokutách nemají vliv na právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy (škody)
způsobené jí porušením smluvní pokutQu zajištěné povinnosti, a to náhrady újmy (škody) ve výši přesahujĹcÍ uhrazenou
smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají povinnost odpovědné osoby odčinit poškozené smluvní straně škodu i
nemajetkovou újmu.

9. Smluvni strany výslovně sjednávají, Že i v případě, pokud porušujíci strana uhradí druhé smluvní straně sjednané či
zákonné úroky z prodlení z titulu porušeni povinnosti či závazku, zůstává zachováno právo poškozené neporušujÍcÍ
strany na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušenítakové předmětné povInnosti či závazku.

VII. Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech skutečnostech, rozhodných pro
plněni této smlouvy.

2. Veškeré změny či dodatky/přIlohy této smlouvy lze realizovat výhradně písemnou formou a musí být opatřeny podpisy
zástupců obou smluvních stran. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští.

3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným Či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto
ustanoveni nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je
takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazuji takovéto neplatné
Či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným
a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanoveni a
které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.

4. Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou, vyjma řádného ukončeni, smlouva jako celek, zavazuji se smluvní
strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvnI strany, novou smlouvu, která bude svým smyslem a
účelem odpovídat této smlouvě a která zároveň nebude stižena vadou zpŮsobujÍcÍ neplatnost či neúčinnost tétQ
smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce bodu této smlouvy je podie výslovné vůle smluvníc'h stran oddělitelný od
zbývajiáho obsahu smlouvy a má platit i v případě neplatnosti zbývajícího obsahu smlouvy.

5. objednatel ria sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve
znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský zákoník), a nebude se domáhat obnoveni jednání o této smlouvě,
ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, Že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý
nepoměr znevýhodněním jedné z nich bud' neúměrným zvýšenIm'nákladů plněni, anebo neúměrným snížením hodnoty
předmětu plnění.

6. Objednatel prohlašuje, že se ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí se sjednanou cenou za služby dle
této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se by se byt' i potenciálně mohlo jednat o cenu neúměrnou. Objednatel
prohlašuje, že je mu známa obvyklá cena plněni sjednaných služeb.

7. Vztah mezi smluvnImi stranami se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a
násl. občanského zá koníku.
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8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba mají stejnou platnost a každá smluvní strana obdrží po jednom

výtisku.

g. Smluvní strany proh|ašujÍ, že si tuto smlouvu řádně přečetly a že byla uzavřena na základě jejich vážné a svobodné
vůle, což potvrzuji svými podpisy.

10. Nedílnou součásti smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1-Ceníkslužeb ze dne1.9.2017.

Ve Šternberku dne 1.9.2017.

Za objednatele: _ /// Za zhotovitele:

ej .
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění/využití odpadu č. 44/2017

l. Smluvní strany

Objednatel
Sídlo
Společnost je zapsána u
zastoupený
lČ

e Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace
Svatoplukova 1419/7, 785 01 Šternberk
KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 930
Martin Hrubý, ředitel
75009749

DIČ : CZ75009749
Bankovní spojení :
Telefon :
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických :

E-mail

Zhotovitel
Sídlo
SpoleČnost je zapsána u
P rovozovna
Zastoupený
lČ
DIČ
Bankovní spojeni
Telefon

..

.

q

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
Marius Pedersen a.s. Provozovna Šternberk, Uničovská 64, 785 01 Šternberk
Ing. Miroslav Petrů, oblastní ma nažer provozovny Šternberk
42194920
CZ42194920

· Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních

Osoba oprávněná k jednáníve věcech technických

E-mail mpsterríberk@ ma riuspeders

uzavÍrajÍ Dodatek Č.1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraněnÍ/využití odpadu č. 44/2017 (dále jen ,,smlouva") ze dne
1,9.2017, z důvodu zr!)ěn údajů článku l. Smluvní strany na straně Objednatele. Ostatní ujednání smlouvy zůstávajív platnosti
beze změny.

Za objednatele: Za zhotovitele,


