
Dodatek č. 4 (dále jen smlouva)
Smlouva o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: 2006210454
Ev. číslo smlouvy objednatele: 62-2-6894/2020

uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník") a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejicich

(dále jen ,,smlouva") mezi násled ujícimi smluvními stranami

Smluvní strany
SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zápis v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
Datová schránka:
Zastupuje:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

adresa pro zasňáni korespondence: provozovna Drčkova 2798/7, 628 00 Brno

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika-Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Zubatého 685/1, 614 00 Brno Zábrdovice
zápis v OR: -
lČ: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Datová schránka: ybiaiuv
zastupuje: plk. Ing. Jiří Pelikán, krajský ředitel
bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Brno
číslo účtu: 10039881/0710

adresa pro zasňáni korespondence: Zubatého 685/1, 614 00 Brno Zábrdovice

(dále jen ,,objednatel")

Předmět smlouvy, cenové podmínky
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele níže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém místě: Viz níže

Stanoviště nádob na odpad
HS = Hasičská stanice lČP
HS Hostislavova p.č.939/1, Brno 7088409909

HS Točná 5, Brno - Starý Lískovec 7088409914

HS Tesařovo nám.7, Ivančice 7088409971
HS Velké Lipky 252, Pozořice 7088409976

HS Wolkerova 142, Rosice 7088409973
HS Nám. Miru 759, Židlochovice 7088409975



Zubatého 1, Brno 7088409980

HS Lidická 61, Brno 7088409910
HS Zaoralova 3, Brno - Líšeň 7088409911
HS Hasičská 425/2, Vyškov 7088409950
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Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedeni sjednanou cenu.

Odvoz a likvidace odpadů

nádoba:
majetek

Stanoviště nádob HZS l v
na odpad pronájmu

HS = Hasičská velikost od svozové Počet Počet odvozů Období Cena v
stanice komodita nádoby firmy nádob za rok svozu Kč/ks/rok

HS Hostislavova SKO 1.1.-31.12.
p.č.939/1, Brno 200301 240 l v pronájmu 1 52x(1X7 dnů) 2 960,00

HS Točná 5, Brno - SKO 1.1.-31.12.
Starý Lískovec 200301 240 l v pronájmu 1 52x(1x7 dnů) 2 960,00

HS Tesařovo nám.7, SKO 1.1.-31.12.
Ivančice 200301 240 l v pronájmu 1 52x(1x7 dnů) 2 960,00

HS Velké Lipky 252, SKO 1.1.-31.12,
Pozořice 200301 240 l v pronájmu 1 26x(1x14 dnů) 1 582,00

HS Wolkerova 142, SKO 1.1.-31.12.
Rosice 200301 240 l v pronájmu 1 52X(1X7 dnů) 2 960,00

HS Nám. Miru 759, SKO 1.1.-31.12.
Židlochovice 200301 240 l v pronájmu 1 52X(1X7 dnů) 2 960,00

Papír 1.1.-31.12.
Zubatého 1, Brno 150101 1100 l v pronájmu 2 26x(1x14 dnů) 3 800,00

Plast 1.1.-31.12.
Zubatého 1, Brno 150102 1100 l v pronájmu 1 52x(1x7 dnů) 6 400,00

Papír 1.1.-31.12.
HS Lidická 61, Brno 150101 1100 l v pronájmu 1 52X(1X7 dnů) 6 400,00

Plast 1.1.-31.12.
HS Lidická 61, Brno 150102 1100 l v pronájmu 1 52X(1X7 dnů) 6 400,00

HS Zaoralova 3, Papír 1.1.-31.12.
Brno - Líšeň 150101 1100 l v pronájmu 1 26x(1x14 dnů) 3 800,00

HS Zaoralova 3, Plast 1.1.-31.12.
Brno - Líšeň 150102 11001 v pronájmu 2 26x(1x14 dnů) 3 800,00

HS Zaoralova 3, BIO 1.4.-30.11.
Brno - Líšeň 200201 1100 l v pronájmu 1 18x(1x14 dnů) 8 804,00

HS Zaoralova 3, BIO 1.12.-31.3.
Brno - Líšeň 200201 1100 l v pronájmu 1 4x(1xměsičně) 1 956,00

HS Wolkerova 142, Plast 1.1.-31.12.
Rosice 150102 240 l v pronájmu 2 26x(1x14 dnů) 1 504,00

HS Hasičská 425/2, Papír 1.1.-31.12.
Vyškov 150101 11001 v pronájmu 1 26X(1X14 dnů) 3 800,00_

HS Hasičská 425/2, Plast 1.1.-31.12.
Vyškov 150102 1100 l v pronájmu 1 26X(1X14 dnů) 3 800,00

1.-31.12.
3 800,00
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Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu s příslušnými platnými
předpisy.

Hodnota pronajatých nádob:

Plastová popelnice, objem 240 l 840,- Kč

plastový kontejner, objem 1100 I 5600,- Kč

Ill.
Místo a způsob plněni

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle ČI. Il. této smlouvy v dohodnutém terminu od přijeti objednávky od
objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky.
Zhotovitel zajisti odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho |egis|ativniho odbaveni
(váženi, vybavení přepravními listy apod.).
Předávaný odpad dle článku ||. této smlouvy musí být předán objednatelem zhotoviteli v obalech,
stanovených příslušnými právními předpisy a umožňujÍcÍmi bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na
techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa odstraněnI/využiti.
Zhotovitel zajisti přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. a dalšími právními předpisy.

lV.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody

Vlastnické právo k odpadu a nebezpečí škody k odpadu přechází na zhotovitele dnem předání a převzetí
odpadu určeného k odstraněni/využitÍ dle ČI. ll. této smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne přebírá za odpad
určený k odstraněni/využití odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů, upravujících podmínky pro
nakládáni s odpady.
Toto se však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstraněni nesplňuje podmínky ujednané
smluvními stranami v této smlouvě. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět objednateli a
zdůvodní odrMtnutí přijeti a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vráceni
náhradu škody na základě písemného vyúčtováni zhotovitele (např. marná jízda).

V.
Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

Cena dle skutečně předaného množství odpadu dle článku ||. této smlouvy je zhotovitelem účtována
objednateli čtvrtletní fakturou předem, splatnou do 21 dnů ode dne vystaveni. Zhotovitel vystaví a odešle
fakturu na adresu objednatele. Za pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zákonná ustanoveni o úroku z prodlení
zůstávají tímto ustanovením nedotčena.
V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli, je zhotovitel
oprávněn zadržet poskytování veškerého plněni vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy
objednatel závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tim není dotčeno právo zhotovitele na
sjednanou smluvní pokutu.
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s tím, že fakturu
(daňový doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobě (dále jen ,,elektronická faktura") a zasílá se
z datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele. Zhotovitel může zasílat faktury objednateli
také v listinné podobě na papíře prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
Započteni pohledávek ze strany objednatele je možné jen na základě písemné dohody se zhotovitelem.
Jakékoli případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné postoupit na třetí osobu až na základě
předchozího písemného souhlasu zhotovitele.V případě nedodrženi terminů plnění podle ČI. Ill. ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky díla fakturované za období, ve kterém došlo k
prodlení, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení.

VI.
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2022, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
výpovědní lhůta počíná plynout od prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho po písemném doručeni výpovědi druhé

smluvní straně doporučeným dopisem.
Smlouva může být též ukončena dohodou smluvních stran.Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 16.9.2021.
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Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře až po datu účinnosti tzn. po datu
16.9.2021, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 16.9.2021 se hledí tak, že byla
provedena dle této smlouvy.

VIl.
Odpovědní pracovnici

Za zhotovitele
ve věcech obchodních:

dispečink pro odvoz odpadů:

Za objednatele
ve věcech obchodních:

ve věcech odvozu odpadů:

VIII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (l) zhotovitel.
Tato smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvni ujednání, která
se týkají předmětu plnění této smlouvy.
Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv
(dále jen ,,zákon o registru smluv"), smluvní strany si sjednávají, že uveřejněni této smlouvy včetně jejich
případných dodatků v registru smluv zajisti objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že
některá protistrana požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejněni
ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje včetně odůvodněni oprávněnosti jejich
anonymizace specifikovat a doručit druhé smluvní straně nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy
písemně. Marným uplynutím této lhůty platí, že protistrana souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu
nebo s anonymizací údajů, které naplňuji zákonnou výjimku z povinnosti uveřejněni dle zákona o registru
smluv.

Nabytím účinnosti této smlouvy o dílo se v plném rozsahu nahrazují dřivějšÍ smluvní ujednáni.

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným
oprávněnými zástupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruší platnost dřive podepsaných smluv.

1 3 -09- 2021
V d,,

Za zhotovitele:

SUEZ CZ a. S.

- - 8 -09- 2021V Brne dne

ele:
Ing. jiří Pelikán
ký ředitel
Jihomoravského kraje


