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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
,,Odvoz a ekologické odstranění nebezpečného odpadu z Kriminalistického ústavu
Praha "
uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
příjemce faktury:

Zastoupený:
IČO:
DIČ,
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonní číslo:
Faxové číslo:
E-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5
Ing. Romanem Maňasem,
zástupcem vedoucího EO SLZ PP ČR
00007064
CZ00007064
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

a
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Eko-komplex Praha s.r.o.
Pod Ořechovkou 29, Praha 6, 162 00
Ing. Milanem Trefným
63075199
CZ63075199
Komerční banka a.s.
19-5506580287/0100

Kontaktní osoba
Telefonní číslo:
E-mail:
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 36225.
(dále jen ,,poskytovatel")
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Článek II.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je odvoz a ekologické odstranění nebezpečného odpadu (dále jen
,,odpad") z Kriminalistického ústavu policejnIho prezídia ČR
Praha
Článek Ill.
Doba a místo plnění

1.

Poskytovatel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v místě uvedeném v Článku ||. podle
potřeb objednatele od účinnosti této smlouvy po dobu 30 měsíců, nebo do vyčerpánÍfinančnjho
limitu dle ČI. VI., podle toho, která skutečnost nastane dříve.

2.

Poskytovatel se zavazuje převzít a přepravit odpad k odstranění nejpozději do tři (3) pracovních
dnů od telefonické objednávky pověřeného zástupce objednatele, kterým je
nebo
Poskytovatel je povinen přijatou objednávku potvrdit e-mailem
kontaktní osobě objednatele
3. O předání a převzetí odpadu bude vyhotoven doklad o předání a převzetí ve dvou
vyhotoveních, který bude podepsaný zástupcem objednatele dle odst. 2 tohoto Článku a
oprávněným zástupcem poskytovatele. Tento doklad bude přílohou faktury spolu s potvrzením
o předáníodpadu k ekologickému odstranění do příslušného zařIzenI.

4.

Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou
k plnění předmětu této smlouvy a že disponuje veškerými odbornými, materiálnImi a
technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Poskytovatel ke dni podpisu této
smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení(inso|venčnÍ zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Článek IV.
Povinnosti poskytovatele

1.

Poskytovatel je povinen předložit objednateli doklad o předánía převzetí odpadu dle ČI. Ill. odst.
3 a o skutečném množství odpadu spolu s potvrzením o jeho předáni k ekologickému odstranění
do zařízení pro nakládánís odpady.

2.

Poskytovatel se zavazuje během plnění této smlouvy dodržovat povinnosti stanovené § 46 zák.
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

3.

Poskytovatel se zavazuje během plněni této smlouvy i po jejím ukončeni zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy.
Za porušení této povinnosti je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
10 000 kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

4.

jestliže bude poskytovatelz vážných provozních důvodů nucen změnit dohodnutýtermin plnění,
je povinen objednatele o takovéto změně informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se
o těchto důvodech dozví, a převzít odpad k odstranění v náhradním terminu nejpozději do 3
pracovních dnů od původně stanoveného termínu. Pověřeným zástupcem objednatele pro tyto
případy je
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5.

Jestliže při nakládáni s odpadem dojde ke znečištění stanoviště, komunikace nebo přilehlých
prostor, zavazuje se poskytovatel takovéto znečištění neprodleně na své náklady odstranit.

6.

Pokud by způsobem provádění prací mohl poskytovatel způsobit nebezpečí ohrožení zdraví či
života osob, nebo vznik škody, je povinen zahájit práce na odvrácení tohoto nebezpečí ihned
samostatně. Pokud poskytovatel odvráceni nebezpečí nezajistivčas s důsledkem ohroženi zdraví
či života osob, nebo vzniku škody, je objednatel oprávněn pověřit jinou odborně způsobilou
osobu k odvrácení nebezpečí na náklady poskytovatele a má právo odstoupit od smlouvy.
Odstoupením od smlouvy není dotčena povinnost poskytovatele uhradit objednateli vzniklou
škodu. Smluvní strany se dohodly, že přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických
podmínek je důvodem pro změnu terminů prací.

7.

Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřeno pojištěni
odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám, a to na pojistnou Částku ve výši minimálně
5 000 000 KČ.

8.

Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli porušením povinností stanovených touto
smlouvou v plném rozsahu.
Článek V.
Povinnosti objednatele
Objednatel poskytovateli zaplatí za převzetí a přepravu odpadu dohodnutou cenu dle Článku

1.

VI. této smlouvy.
Objednatel zajistí, aby na místě plnění měl poskytovatel řádný příjezd a přístup k místu
skladovánI odpadu a možnost bezpečné manipulace.

2.

Článek VI.
Cena
1.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 99 000,- KČ bez DPH, tj. 119 790,- KČ
S 21% DPH.

2.

Jednotková cena za převzetí a přepravu odpadu je stanovena v Příloze č. 1, která je nedílnou
součástítéto smlouvy. Uvedená cena je po dobu trvánítéto smlouvy neměnná. výše DPH bude
účtována dle sazby platné v době účtovaného plněni.

3.

Cena za plnění zahrnuje veškeré náklady nutné k úplné realizaci předmětu smlouvy, tj. nakládka, vykládka, doprava, manipulace, ekologické odstraněni a dále náklady, o kterých poskytovatel jakožto odborník vědět měl nebo mohl vědět.
Článek VIl.
Platební podmínky

1.

Platby za jednotlivá dÍ|čÍ plnění budou realizovány na základě dAčIch faktur, které poskytovatel
vystaví vždy po provedení dIlčího plnění.

2.

Každá faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto
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náležitostI bude faktura obsahovat označení poskytovatele, objednatele a příjemce faktury
(policejní prezidium ČR, SLZ PP P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5). Součástí faktury bude předávací
doklad dle ČI. lV. odst. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury
v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručeni faktury objednateli na
adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury, neběží lhůta
splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem
odepsánífakturované ceny z bankovního účtu objednatele.
3.

V případě, že bude faktura doručena příjemci faktury v období od 15. 12. daného roku
do 28. 2. nás|edujÍcÍho roku, prodlužuje se její splatnost na šedesát (60) kalendářních dnů.

4.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně;
faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby
byla v téže lhůtě doručena poskytovateli. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se
zaplacením. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne
běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.

5.

Objednatel nebude poskytovat poskytovateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny služeb nebo její
části.
Článek VIII.

Sankční ustanovení, výpověď' a odstoupeni od smlouvy
1.

Za
prodlení
s termínem
plnění
je
stanovena
smluvní
pokuta
ve
výši
200,- kč za každý započatý den prodlení. Za prodlení s úhradou faktury může být objednateli
účtován zákonný úrok z prodleníz dlužné částky za každý započatý den prodlenI.

2.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni na účet oprávněné strany
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody v plné výši.

3.

Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s dvouměsÍční (2)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne nás|edujÍcÍho po dni doručeni písemné
výpovědi poskytovateli. V takovém případě je poskytovatel povinen učinit již jen takové úkony,
bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

4.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že poskytovatel neprovede
plněníani v náhradním terminu, který bude objednatelem v rozumné miře nově poskytovateli
stanoven v písemné formě.

5.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízenI, v němž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadku;

b) poskytovatel vstoupí do likvidace;
C) nastane situace dle Článku IV. odst. 6.
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Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle

6.

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu.
Článek lX.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od účinnosti této smlouvy na dobu 30 měsíců
nebo do vyčerpání finančního limitu 99 000,- KČ bez DPH, tj. 119 790,- KČ s 21% DPH, podle
toho, která skutečnost nastane dříve. Finanční limit nemusí být vyčerpán.

3.

Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou
označenou jako číslované dodatky.

4.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v Článku l. této smlouvy.

5.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídÍobecně platnými právními předpisy České republiky,
zejména občanským zákoníkem.

6.

Poskytovatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani práva a povinnosti z ní vyplývající třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží poskytovatel, dva stejnopisy
obdrží objednatel.

8.

Smluvní strany prohlašujI, že tuto smlouvu uzavÍrajÍ svobodně a vážně, že si obsah smlouvy
přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný, a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují své vĹastnoručnÍ podpisy.
Příloha č. 1- Cenová nabídka

V Praze dne

14 -10- 2021

Za objednatele:

V

dne

18 -10- 2021

Za poskytovatele:
m.KôMpLEx PRAHA ':':></"
Půc gj'SChOVkOlj 29, 162 00 Prr
lČ: 63075199 1)lČ: CZ6307Š199

In . Roman Maňas
zástup e vedoucího EO SLZ PP ČR
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BELÁKOVÁ Kateřina
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

eko komplex
středa 22. září 2021 18:21
Re: Poptávka

Dobrý den,
na základě Vaší poptávky zasílám cenovou nabídku na odvoz a likvidaci odpadů z objektu KÚ

odpad kat.N č.180103-cena za likvidaci odpadu 8.500 KČ/t bez DPH
3.267 Kč S DPH
DPH
odpad kat.N č.160506,160507,160508
17.800 KČ/t bez DPH
3.509 Kč S DPH
DPH
odpad kat.N Č.1501110
8.500 KČ/t bez DPH
2.783 Kč S DPH
DPH

10.285 KČ/t S DPH
21.538 KČ/t S DPH
10.285 KČ/t S DPH

cena za dopravu a manipulaci

2.700 KČ bez

cena za dopravu, manipulaci, třídění

2.900 KČ bez

cena za dopravu, manipulaci

2.300 KČ bez

\

hl

C)
=

JP

S pozdravem

m
L

Ing. Milan Trefný
Jednatel

Eko - Komplex Praha s.r.o. l www.ekokomplex.cz

pá 17. 9. 2021 v 9:5 l odesílatel

napsal:

Dobrý den,
poptávám u Vás odvoz a odstranění odpadu (18 01 03, 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08, 15 01 10) z Kriminalistického ústavu PP ČR,
Prosím
zašlete cenovou nabídku na odvoz a odstranění tohoto druhu odpadu (t) a na další náklady, které jsou třeba pro plnění této zakázky, do 22. 9. 2021.

Děkuji Vám.
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