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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy J Datum podpisu smlouvy : Datum účinnosti smlouvy :

8110214112 ı1/-1112 1.1.2012
Tento smluvní formulář je současně Smlouvou o odvozu a nakládání s komunálními odpady. Objednatel prohlašujel že se před uzavřením teto smlouvy
seznámil s obchodními podmínkami poskytovaných služeb zhotovitelem, je s nimi plně srozuměn a souhlasí s nimi.
1a. OBJEDNATEL Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Jiráskova 66lll

Obchodní firma :
Sidio z ' Jiráskova saiıı, 392 01 sooěcıov
Adresa pro poštovní Styk z ' Jiráskova Ssiıı, 392 01 Soběslav
Zastoupen .' i Ing. Darja Bártová -ředitelka Školy
(Zastoupen na základě plně moci ):
Teljfax :
Bankovní Spojení :
IC; '72549572
DIČ z '
Zapsany v obch. rejstříku :
Kontaktní osoba/tel. I

1D. ZHOTOVITEL .A.S.A. ćcokě Budějovicc,c.r.o
Obchodní firma : _

Sidıo z Doıni 1, 370 O4 České Budějovice
' ._A.S.A. Česká Budějovice, o.r.o., prov. Česká Budějovice, Doıni 1, 37'0 04
Ceské Budějovice 1, tel: 387 004 601

' Ing. Pavoı Tomášek, jednotě!

Kontaktní adresa:

Zastoupen :
Zastoupen na základě plně moci:
Telefon/fax:
Bankovní Spojení:
iC z ' 25171941
[JIC z '0225171941
Kontaktní osoba/tel. /evmailı _

Zapsany v obch. rejstříku ` Krajský soud Č.Budějovíce,sp.zn.C 7648

2. Ceník svozu a nakládání (Zejména odstranění nebo využití) s komunálním odpadem (Ceny jsou uvedeny bez DPH. Příslušné DPH bude
fakturována v platně zákonné výši). Fakturovaná cena se může vlivem aritmetiokěho zaokrouhlování lišit.

ˇ Celková sazba za 1 kus (Kělrok) Celková sazba za 1 kus (Kěl'rokj
Poskytovaná služba Cetnost odvozu včetně pronájmu nádoby bez pronájmu nádoby

` Kc iKčirok) ` KS ' (Kčirok)

kontejner 1100l,vyvoz 1xtýdně 52 x za rok 2 9 660.00

kontejner 1100i. vývoz 1 x za 2 týdny 26 x za rok 1 4 960,00

3. Seznam stanovišť odpadových nádob:
.u - . POČEÍ Četnost Platnost KódP.č Stanovıste Objem v i N nądo odvozu ceny dadu Svozové dny

1 Soběslav.Jiráskova 66fll. 1100 N 2 52 x za rok 1.1.2012 200301 Pátek

2 Soběslav,Na Piskáoh 469 1100 N 1 26 x za rok 1.1.2012 200301 Sudy pátek

Vysvětlivky: V - nádoba zhotovitele N - nádoba objednatele ' ' ' '

4. Dohodnutým platebním obdobím pro úhradu služebje: kalendářní měsíc, kalendářní čtvrtletí;

ˇr-ı' 'j "r- .J ' -

V ČBudějoviciCh dne „30.12.2011 ..... V dne

.A.S.A. Ceské Budějovice,s.r.o Střední škola řemeslná a Základní škola,
Soběslav, Jiráskova 66/ll

Zhotovitel Objednatel





Všeobecné obchodni podmínky ke Smlouvě o poskytování komunálních služeb platné 0d
1.1.2011

Pro smlouvu platí zejména ust. § 536 a násl. Zákona č. 513l1991 Sb., obchodního zákoníku, vjeho platném znění, atyšo všeobecně obchodní podmínky , sjednané mezi zhotovitelem a objednatelem pro oblast nakládání s komunálnímio pady.
2. Obecná ustanovení
2.1 Podle předmětů podnikání zapsaných v obchodním rejstříku je zhotovitel oprávněnou osobou k podnikání v oblastinakládání s odpady, k provozování silniční motorové dopravy nákladní ~ vnitrostátní, jakož i k provozování ostatníchslužeb nutných k zajištění veškerých činností definovaných smlouvou.
2.2 Zhotovitelem se pro účely smlouvy rozumí všechny společnosti skupiny ASA., působící na území České republiky(dále jen zhotovitel) v oblasti odpadového hospodářství.
3. Předmět smlouvy
3.1 Zhotovitel se Zavazuje objednateli zajistit pro něj služby v rozsahu a dle podmínek dále ve smlouvě sjednaných .3.2. Objednatel se Zavazuje Zhotoviteli zaplatit Za služby úplatu.
4.Platební podmínky a cena za službu ( úplata)
4.1 Objednatel je povinen Zaplatit zhotoviteli zálohu na objednané služby na Základé vystavené proforma faktury v příp.zálohových smluv a úplatu Za poskytnuté služby, se splatnosti 14 dni ode dne jejího vystavení, způsobem :složenkou
Qìąkovním převodem na účet zhotovitele
platbou v hotovostí na pokladně zhotovitele
Uvedený způsob platby se vztahuje na období jednoho kalendářního roku, (na období 1/2 kalendářního roku, 1/4kalendářního roku , nebo jednoho kalendářního měsíce) počínaje od data podpisu této smlouvy. __4.2 Nebude-li ůplata ve výše uvedené lhůtě uhrazena, je jednání objednatele kvalifikováno jako podstatné porušenípovinnosti dle čl. 7.1. odst. b) všeobecných obchodních podmínek, s uplatněním sankce dle či. 7.2 všeobecnýchobchodních podmínek. Ujednání čl. 8.1. tímto není dotčeno.
4.3. Smluvní strany se dohodly, že úplata za poskytnuté služby může být zhotovitelem jednostranně valorizovaná dlevývoje průměrné míry inflace v ČR v oblasti služeb, investic, mezd a PHM, anebo v důsledku změny právních předpisů ,platných v ČR v době účinnosti této smlouvy , a to jedenkrát ročně.
5.Doba plnění
5.1 .Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
5.2 Smlouvu lze ukončit
- dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany i bez uvedeni důvodu s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžetod prvého dne následujícího měsíce od doručení výpovědí druhé smluvní straně na její poslední známou adresu- výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle či. 7.2 všeobecných obchodních podmínek
- odstoupením od smlouvy dle či. 8.2. všeobecných obchodních podmínek
6. Práva a povinností smluvních stran
6.1 .Zhotovitel je povinen
- zajistit veškeré služby objednateli v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, jakož i v souladu sobecně závaznými platnými vyhláškami obce upravujícímí oblast služeb dle předmětu smlouvy.- poskytovat uvedené služby dle dohodnutého harmonogramu ( den svozu od 6:00 až 22:00 ) a v odpovídající kvalitě (výsyp odpadové nádoby a jeji vrácení Zpět )
- v případě neprovedení jednotlivých činností v dohodnutém termínu nebo dohodnuté kvalitě, informovat objednatele otéto skutečnosti a dohodnout s ním nápravu nebo náhradní termín provedení sjednané činnosti.
Zhotovitel je oprávněn
fl pověřit poskytnutím služby i třetí osobu, a to bez souhlasu objednatele.
- provádět kontrolu vhodnosti odpadu během jeho převzetí od objednatele. V případě jeho nevhodnosti dodaný odpadod objednatele nepřevzít. V důsledku nepřevzetí nevhodného odpadu od objednatele není zhotovitel s poskytovánímslužeb dle smlouvy v prodlení. Za nevhodný odpad se pro účely smlouvy považuje odpad, který není sjednán vesmlouvě, tzn. neodpovídá Zařazení odpadů podle příslušného katalogového Čísla a kategorie Katalogu odpadů.Objednatel se zavazuje
- využívat po dobu účinnosti smlouvy pro uvedená činnosti výhradně služeb zhotovitele a nesjednat na tyto činnostísmlouvu s jiným podnikatelským subjektem, pokud se na tom obě strany nedohodnou předem jinak.- poskytovat Zhotoviteli bezodkladně všechny informace potřebné k jeho činnosti, a to i nevyžádaně.- vytvářet zhotoviteli podmínky pro plnění předmětu dle smlouvy.
- platit úplatu Za poskytované činnosti v souladu ustanoveními smlouvy.
- předávat zhotoviteli podněty a připomínky k vykonávaným činnostem tak, aby veškeré činností mohly být zhotovitelemvykonávány dle odůvodněných potřeb objednatele
6.2. Jeli předmětem smlouvy rovněž nájem odpadové nádoby , zavazuje se nájemce t objednáte! )že :- nádobu(y) bude užívat v souladu s účelem , k němuž je nádoba dle smlouvy určena, (řádně o ni pečovat, Okamžitéhlásit potřebu opravy nádoby, jeji odcizení, zničení nebo poškození
- v případě odcizení nádobyje objednatel povinen:

- neprodleně nahlásit Odcizení nádoby na Policii ČR( poškozeným je zhotovitel )
- neprodleně nahlásit odcizení nádoby zhotoviteli ( oddělení služeb zákazníkům ), a to písemnou formou.- ukládat do nádob pouze odpad . pro který je nádoba určena ( informační povinnost )
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- UmOŽfiil zhotoviteli volný přístup k nádobě v době plánovaného odvozu dle dohodnutého harmonogramu ( volným
přístupem se rozumí Okraj pozemní komunikace, jedná se zpravidla o chodník. ze kterého se svoz provádí )
- nebude ukládat Odpad mimo sběrnou nádobu uvedenou ve smlouvě.I tak aby byla umožněna volná manipulace
s nádobou.

- zajistit možnost takové manipulace s nádobou| která by neznemożňovala její poškození l zejména volný nájezd Ke
stanovištírn nádob )
ˇ umístit nádobu v takové vzdálenosti` která nebude větší cca 10 metrů od komunikace Ze které se provádí pravidelný
svoz Odpadu
- nepřenechat nádobu třetí osobě bez souhlasu zhotovitele
Zhotovitel jako pronajímatel Odpadové nádoby se zavazuje :
- v případě poškození nebo odcizení nádoby zajistit opravu nebo výměnu poškozených nádob do 14 dnů Od jejího
písemného nahlášení nájemcem
~ uhradit nájemci účelně vynaložené náklady na opravu nádoby1 kterou byl podle smlouvy povinen učinit sámr jestliže
Oprava byla provedena s jeho souhlasem ,anebo jestliže zhotovitel Opravu neobstaral` ačkoli mu byla Závada
oznámena.
6.3. V případě vzniku škody, vzniklé na nádobě porušením povinností, ze smlouvy vyplývajících1 zejména informační
povinnosti na straně nájemce, použijí se přísí. ust. §420 a násl. obč. zákoníku o odpovědnosti za škodu.
7. Součínnost smluvních stran
7.1 V případě podstatněho porušení povinností dle smlouvy některou ze smluvních stran. je druhá smluvní strana
povinna neprodleně zaslat doporučeně písemné upozornění na neplnění povinnosti svýzvou ke sjednání nápravy
v dodatečné lhůtě.
Za podstatné porušení povinností se považuje:
a) nevyprázdnéní nádob ani v náhradním Sjednaněm intervalu
b) nezaplacení uplaty Za službu ve sjednané lhůtě
c) ukládání nevhodného odpadu.
7.2. Jestliže smluvní strana nesjedná nápravu dle předchozího čl. všeobecných obchodních podmínek ani v dodatečné
poskytnuté lhůtě . je druhá smluvní strana oprávněna smlouvu vypovédět s jednoměsični výpovědní lhůtouı která počne
běžet od prvého dne následujícího měsíce od doručení výpovědi na poslední známou adresu druhé smluvní strany.
8. Smluvní pokuty
8.1. V případě prodlení objednatele s nezaplacenírn úplaty za poskytnuté službyI je zhotovitel Oprávněn objednáte-li
účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do Zaplacení, počítáno z fakturované
částkył přip. Od smlouvy Odstoupit. Smluvní úrok z prodlení se nezapočítává na náhradu škody zhotovitele` která vznikla
z prodlení Objednatele .
8.2 V případě, že v odpadových nádobách bude umístěn nevhodný odpad , je Objednatel povinen zhotoviteli Zaplatit
smluvní pokutu ve výši 50,-Kč Z každé odpadové nádoby ( včetně pytlů s potiskem ASA. ) o Objemu 110 . 120 a 240
litrů a 200,-Kč z každé Odpadové nádoby o objemu 1100 litrů. Zhotovitel může takový odpad odvést . avšak pouze na
základě písemné objednávky Objednatele a Za zvlášt1 dohodnutou úplatu.
9. Závěrečná ujednání
9.1 Smlouvu lze měnit pouze pisemnými dodatkyı podepsanými oprávněnýmı zástupci obou smluvních stran .
9.2 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami , účinnosti datem uvedeným v Záhlaví
Smlouvy.
10. Řešení Sporù
10.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých ze smlouvy , anebo
v souvislostí s ni` Zejména prostřednictvím jednání pověřených zástupců. Nedohoau-li se smluvní strany na způsobu
řešení tohoto sporu, má kterákoliv ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok podáním žaloby k Rozhodčimu soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky , který rozhodne podle svého Řádu a Pravidel
jedním soudcem jmenovaným předsedou Rozhodčiho soudu.
10.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tímı aby se rozhodčí řízení konalo v místě, které určí jmenovaný rozhodce, vždy
s přihlédnutím k sídlu obou smluvních stran . Rozhodčí řízení bude vedeno podle platného právního řádu ČR.
s uplatněním zásady spravedlnosti.
10.3. Smluvní strany se dohodly 1 že rozhodce je oprávněn rozhodovat spory bez ústního jednání , pouze na základě
předložených písemných materiálů smluvních stran a že rozhodčí nález nemusí být písemně Odůvodněn. Rozhodčí
nález je konečný a závazný pro Obě smluvní strany a dnem doručení nabývá účinku pravomocného soudního
rozhodnutíI je soudně vykonatelný.

V .. ....dne..... .

Podpis Objednatel
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zÁKLAoNi POPIS ODPADU PRO oDPADY UKLÁDANÉ NA sKLÁDKu Priıøha ke Smıøuvè č, 5110214112

I Odběratel odpaduìıvodce odpadu I Místo vzniku odpadu
(sidIo dle OR) (prwovna) ___ _ _ I (opravnena'_Osoba)
Nazev Střední Škola řemeslné a Zakladmnskolø Nazev __Střední Škola řemšná a ZakladnÍŠkolø Název .A S A- České Budějcm'
Adresa Jiráskova 60/“ _ Adresa Jiráskova 613111 _ Adresa Dolní 1 _ _ _

392 O1 sobesiav 5 392 01 sobesžav I 370 O4 Ceske Budejovice

IC: 72549572 _ I ıC 12549512 I io _ 25171941 _ __
Kod odpadu 200301 ' Název Směsný komunální odpad

___ _ ____l __ _ __ _ . _ __ _ _ ___
UN _cˇzíslo_ __ _ Kategorie odpadu Ostatní __

_P_ředp. rnn. odpaduvdod __00800 t Předp. cetnost dodavek_130_ I_____iaH_Eředp._rn_n.odpaduza _rok___ __ 10,4000 t_

Popis vzniku odpadu Odpad vzniká v prostranstvlch skoly a tvoří jej Směsný odpad odhozený do odpadkových košů.

Fyzikální vlastnosti _ fiıogí-nní s_n1e_sm_arte_riálú z_domacnosti kanceláří a podobně _ _ _ _ _

_N_ebezpecne vIa_stnosti _ DIe__p_řílo_hyc_2zákona_ č.1851200__1_5Ne___ _ _____ _ ___ _ __ _

Ivlisitelnost odpadu_ _ _nemísit S odpady na bázi sa'dr_51_Í ____ _ ___ __ __

Opatření na skladce po přijetí žádná
_odpadu

ZPO nebyl zpracován na základě zkoušek

a) z odpadınelze odebrat reprezentativní vzorekI ZPO bvl zpracován Mkladě úsudku (v příloze)

b) Hodnocení pro účely přijetí do zařízení bvlo provedeno odborným úmıkem na základě znalosti vstupních
surovin, technologie vzniku odpadu, úpravy a dalších informaci (v příloze)

vvıuhøvaieınøst I 11318 vvıuhøvatęınøsti die prrız vy_hı.294/2005 s_b_. __ _ _ _
_łrêrl'è“ vhJ-zêflüw _____ _ _ __'Ífdiı_ _ _;üdęıa _ ___ main _ idu“

oaišr „Kazareıe Í 1304.1 pr1ı__4____ Too __I__ ___n __ Too __
__ _ _ ___ ___ __Ĺ __ ___ __I__ _ __ _ __ _ ztráta żiljàjirn _

_Urcení skupinvskladky dle v_ý|_u_hu_ _ _ _ _ __ _ I Sitłłll _ _ _

Kritické ukazatele

_Z_püsob úpravy I D 13

Dle §4 odst 5 a přílohy c. 6 _ _ _ I _ I _ I , __ _
___t 294/2005 Sb Blologıcka I Fyzikchem. . Uprava Uprava jinych

úprava úprava I složení vlastnosti

_Čestně prohlášení původce (oprávněně osoby)

_Odpad splnuje podminky pro ukIad_ání na skladku dle přílohy ě. 5 vyhlá_á_ky 2_9412005 Sb

Odpad nelze z technicke/ekonomických důvodů využít ani jinak odstranit v souladu s § 11 ods 3 zakona ć 18512001 Sb

(vyh1129412007 příloha o 1 odstavec 3 písmeno d) ___

odlišných informaci od skutečnosti.

Osoba odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uve_dených v ZPÓ ' _ _

I

l.

Příloha: Odborný úsudek

Púvodceo(opravnena osoba) odpadu prohlašuje že si je vědom sve povinnosti sdělení pouze pravdivých informací a je si vědom že pokud se prokázi rozdíly
mezi deklarovanými a skutečnými vlastnostmi odpadu. provozovatel zařízení ma pravo na připadnou náhradu Škody včetně Sankcl ktere vznikly podáním





ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU PRO ODPADY uKLÁDANÉ NA SKLÄDKU Priıøhfl Ke Smıønvè č. 8110214112

Fůvodoe Odpadu I Místo vzniku Odpadu I Odbèratel Odpadu

(SidÉpIęQR) (Progęggvfla) __ ____ _ ı_(0Dr§1rflıà_QSQb_a)
Nazev Střední Škola řemeslné a Základní škola Nazev Střední Škola řemeslná a Zakladni_Škola Nazev A S A (Éke BudeJovıOe s.
Adresa Jiráskova 66/“ Adresa Jiráskova 6610i Adresa Dolní l

370 O4 Česká Budějovice392 01 Soběslav 392 01 Soběslav
ı

_iČ __1251@L___ _ ___ _I_ı_IC 725495ˇr2 ______ __ _ıO _ __2§_“ı_7194_1______ _ _ __

Kod odpadu 200301 INNazev Směsný komunální odpad

Odborný úsudek, na jehož Základě byl Zpracován základní popis odpadu

Odpad se nevzorkuje. Je automaticky považován za Ostatní a je možno jej ukládat na skladkách kategorie S-OOS

Osoba Odpovědná za úplnost, správnost a pravdivost informací uvedených v ZPO






