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Č. smi. objednatele: Č. smi. dodavatele:

Hlavní město Praha

se sídlem; Mariánské nám. 2. 1 í0 01. Praha l

pracoviště:

zastoupeno:

IČO: 0006-1581

DIČ: CZ00064581

Bankovní spojeni: PPI- banka a.s.. Kvropská 2690/17. 160 M Praha 6

číslo účtu: 157998/6000

hig. lana Ondrová

a

Firmu (název'): SlTZ CZ a.s.

Španělska 107 10. Praha 2 - Vinohrade. 120 00

25638955

DIČ: CZ25638O55

Bankovní spojení Komerční banka, a.s.. Praha

27-9328790297/0100číslo úctu:

(dále jen „dmlavíiteí")

(Společně dále též jako ..vw/hvhí struny" nebo jednotlivě též |ako .smluvní stranu')

uzavřená podle § 1746 oilst. 2 zákuna č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ii podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisu (dále jen ..smlouva* }.

kleruu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

INO/54/11/020674/2021
Id on ti líkne ni Číslo v programu Tender aréna: OCP/MZ/0 063/21

iv

v Praze, oddíl B. vložka 9378

kontaktní osoba;
(dále jen „objednatel'' nebo „město"')

$c sídlem:
/A.stoLipctte:
(kvm jméno. Innkce}
zapsaná \ obchodním rejstříku. xedeném Městským soudem
IČO:

Smlouva o poskytování služby

c i

niiiiiiiiiiiB
MHMPP0761634

Jimginaiwova 35/29. 11() 0(). Praha 1
RNDr. Štěpánem Kyjov skvrn, ředitelem odboru ochrany prostředí 
MHMP



i

na vvše uvedenou
b)

Jll.
Způsob poskytování služby

Služba je vymezenu'
podrobným popisem 
katalogových čísel 
l c d norá zov ýc h ri ika v ic

1.
Veře jná zakázka 

T^mlo-jeuzavřPnanyák^v^^  ̂
přr"--' “ h^nim dn"f" C" 202’ od“ >“iX”7”y k pWdlo^ní cenové- nabídky na zakazku

1^6 ^b.. O zadavan. ^„yčh znknzek. >e zadní 

pozdějších předpisu (dalo jen „zákon }.

II.
Předmět sm^ouvv

' =S=S~S=E2== 
udělenými v průběhu poskytovaní služby.

7 Smluv ni síran v jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami 
cenové nabídky na v vše uvedenou veřejnou  
podanou na tuto veřejnou zakazku.

I.

a)

i uvedenými ve výzvě k předivem 
zakázku malého rozsahu a přijatou nabídkou dodav mele

• a podobnech odpadů) ve ^donámiin zař,zem nebo z;n .zemci

ÍS=3=WiO 
=gĚ§S=S£ 
v předpokládaném poctu viz piiJoha c. \
„nbídkou dodavatele předloženo), dne 2. 8 2021 do výběrového řízení 
veřejnou zakázku. .

1 ===== “=E2=E=“ 
dodatek a s platnými právními předpisy a tedmickyn-n norm.mn.
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JV.
Práva a povinnosti smluvních stran 

[. Do da v a re I je k zaj i št čn í před t»t vi u sn 11 od vy po\ j n c m

a) zajišťovat probil ani. shromáždění, skladováni i od straně ní nebo využití nebo předání k od sira není 
nebo využiti nebezpečných odpadu vždy ve Ihůtách a podmínkách v souladu s platnými právními 
předpisy; s ohledem 113 zdraví obyvatel <1 všech účastníků svstcniu sběru nebezpečných odpadů, a pří 
maximálním zabezpečeni ochrany životního prostřed i a zdraví obyvatel hl. m. Prahy.

b) v případě předáni nebezpečného odpadu jiné osobě k odstraněni či využití si u věcné a místně 
příslušného organu státní správy ověřit, žc provozovatel uvedeného zařízení k odstranění či využiti 
nebezpečného odpadu disponuje potřebnými povoleními a souhlasy pro nakládání $ příslušnými 
n e hezp e e n vm i o d pad v.

c) disponovat minimálně 1 stacionárním zařízením kc sběru nebezpečných odpadů s povolením sběru 
odpadů katalogových čísel 1801D1 a 180103 a minimálně I mobilním zařízením ke sběru 
nebezpečných odpadu s povolením sběru odpadů katalogových čísel 180201 tt 180202 včetně 
povolení k těmto zařízením dle platných právních předpisů, a včetně schválených provozních řádů; 
kategorie *bíraných odpadů jsou uvedeny v příloze č 2. tato zařízení budou použita pro plněni 
veřejné zakazky. V případě, že během plnění smlouvy by měla skončit platnost příslušného povolení, 
je dodavatel povinen minimálně 3 měsíce před skončcmin dobv platnosti předložit objednateli nove 
platné povoleni k provozování zařízení. Nepředloženi povolení ve stanoveno lhůtč je důvodem k 
ukončení smlouvv.

d) disponovat v dostatečném počtu (viz příloha č. 5) typově a konstrukčně vhodnými sběrnými 
nádobami k zajištění sběru a přepravy nebezpečných odpadů katalogového čísla 180101 kategorie 
O/N: a 180103 kategorie N v souladu s platnou legislativou a předávat příslušníků)!) Městské policie 
výměnou za naplněnou nádobu, nádobu prázdnou, přičemž tyto nádoby musí hýt o objenm 1.5 litru 
a vybavené dočasnými a def 111 iiivn ím 1 uzávěry, po jejichž uzavřeni již není možně kontejner otevřít 
a označeny dle platné legislativy.

e) poskytovat městu veškeré informace a doklady související s plněním smlouvy.
Ij zajisiit přebíraní nebezpečných odpadů ve stacionárním zařízení připadne zařízeních v provozní době 

dle přílohy ě. 2 smlouvy, přičemž přebíráni musí být zajištěno ve všech pracovních dnech minimálně 
v době od Ů;00 do 15:00 hod. V případech nečekaných událostí, ktcrc dodavatel nemohl ovlivnit, je 
nutné objednatele neprodlené informovat o době přerušeni provozu. V případě plánovaného uzavření 
zařízení např. z důvodu stavebních úprav je nutné objednatele informovat minimálně 7 pracovních 
dní před plánovaným uzavřením.

ei průběžně udržovat čistotu a provozuschopný stav zařízení.
b) zajistit shromažďování odpadů před jejich odvozem k odstranění či v\ užití.
1) um o 7 n i t ohj ed nat e 11 kd y ko I i v v pru b ě hu provozn t d o by p ro \ a d č l ko n i ro l u dod ržov án í po dm í n ek této 

smlouvy a poskytnout mu pravdivé a úplné informace vztahující se k předmětu plnění smlouvy.
I) vest evidenci nebezpečných odpadů, kteiejsou předmětem teto smlouvy, v souladu s přílohou č 4 

smlouvy a předávat ji jednou měsíčně objednateli prostřednictvím kontaktního emailu.
k) jednou ročně zajistil proškoleni v souladu s 90 odsl. 4 zakona o odpadech.
l) zajisiir pro účely plnění po v 1 minští objednatele, jakožto odesílatele a přepravce nebezpečných odpadů,

vyplývajících z $ 23 zakona č. 11 1/1004 Sb.. o silniční dopravě, službv bezpečnostního poradce pro 
přepravu nebezpečny ch věcí spočívající v kontrole vybavení (včetně potřebné dokumentace) jed noh o 
vozidla městské policie, které zajišťuje dopravu odpadů kat. čísel 1801 Ol a 180103 a jeho soulad 
splatnými předpisy pro přepravu nebezpečných věci, vystaveni potvrzeni o splnění požadavků, 
případně poskytnutí písemného doporučení 113 nutné změny vybavení, a dalc v průběhu plnění 
zakázky informovat objednatele o nutných zmčnach v důsledku změn legislativy .

i n) zaj i sl 11 oh 1 ašová> 1 1 přepru vy n e bezpe č n ve h od pa d ti za odusí latě le.
n) v případě poradaníjednorázové větší akce na sběr odpadu kat. čísel 1.80101 a 180103. předat zástupci 

Městské policie požadovaný počet nádob v předpokládaném počtu v souladu s přílohou č. 5



1

1 vvbavit identifikačními listy nebezpečných odpadůo)

2.
a)

4. Další pi áva a pov i n nosí i ob i cd natě le: 
a)

b)
c)

d) Dodavatel odpovídá za to. že služba je prováděná podiv smlouvy, a že splňuje požádám ky legislativy 
(platné během celé doby plnění veřejne zakázky, tj 
objednatele.

V.
Doba a místo poskytování služby

1. Služba bude poskytována od 3. 12. 2021 do vyčerpaní celkové ceny za službu dle čl. VI. této 
smlouvě, nejdéle však do 31. 12. 2024.

2. Místo plném: lil. in. Praha.

útulky dle prílohv č. l vybavit identifikačními listy nebezpečných ocipaciu a označením 
iltromažďovacích nádob na nebezpečné odpady (vybavení nádobami není předmětem teto smlouvy), 
pro vybavení vozidel Městské policie poskytnout identifikační listy předmětných odpudil ve formátu 
pdf.

Objednatel je oprávněn kontroloval plněni služby. 7Jisti-IL že dodavatel poskytuje službu v rozporu 
>c svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel tyto vady odstranil 
a službu poskytoval řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřeně Hiijíc a jeho 
postup by vedl nepochybně k podstatnému porušeni smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupil.

b) Objednatel je povinen za poskytnuté služby prosté vad zaplatit dohodnutou smluvní cenu.

VI.

Cenové ujednání a platební podmínky
1. Objednatel zaplatí dodavateli dohodnutou cenu za službu, stanovenou v souladu s nabídkou 

dodavatele. Celková cena ve vyjádření bez DPH je koncipovaná jako maximahu. tzn.. že muže byt i 
nižší, v závislosti ii a objemu služeb skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny miklady 
potřebné ke splnění veřejné zakázky, a to zejména náklady na administrativní práce, na 
telekomunikace a poštovní styk v Česke republice a čas strávený na cesiu za účelem konzultaci pn 
zpracování před melu plnění na území hlavního města Prahy. Naklady spojené s poskytováním 
služby, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) samostatně, tvon součást ceny 
jednotlivých rozpočtových položek.

3. Objednatel je povinen: ...
a) průběžně dodavateli předávat veškeré informace nezbytné k plnění smlouvy v/tahiipci se 

k problematice odpadového hospodářství na území hl. m. Pruhy.
b) vési průběžnou evidenci a zasílat hlášeni dle § ‘>5 zákona o odpadech, které jsou předmětem teto 

jmlouw. Objednatel služby, tj. Hl. m. Prahu, jejímž předmětem jo zajištění sběru, svozu u 
odstranění čí využili nebezpečnéhu odpadu dle čl. II. této smlouvy, je také původcem tohuto 
odpadu.

Další povinností a závazky dodavatele:
Dodavatel ie povinen poskytovat službu kompletně, ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém 
termínu. Kvalita poskytované služby budu odpovídat požadavkům objednatele.
Dodavatel bude plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas.
Dodavatel bude plnit povinnosti d*le teto smlouvy svým jménem a na vlažní odpovědnost. Budu na 
požádáni informovat objednatele o stavu poskytování služby.

ve znění případných změn) a požadavky



Tti bulka Č. 1:

Sběr a svoz; odpadu za měsíc v Kč bez DPH Cena celkem v Kč bez DPHobdobí
M,3=(SI. 2*37)SL 2Sl. I

61 050.-1 650.-J.- 37. mcsíc

Tabulka ě. 2:

Cena v Kč bez DPHObdobí

Sl. 4 = (sl. 2Sl. 3Sl. 1
11 550.-77015.-1.-13. měsíc
1? 050.-87015.-14. - 25. měníc
14 550.-97015.-26.-37. měsíc
39 I 50.-Cena celkem

Tabulka č. 3:

Cena v Kč bez DPHObdobí

SL 4 = (sl. 2Sl. 2 SL 3Sl. 1
72 000.-<6.- 4 5001. - 37. mcsíc

Tabulka č. 4:

DPH v Kč

208 362.-36 162.-172 200.-

nabid ková

Předpokládaný 
počet nádob za 

celou dobu plnČni

Předpokládané 
množství 

nebezpečného 
odpadu v kg za 
období dle sl. I

třiccr šest tisk sto 
šedesát dva i

Jednotková cena za 
jednu předanou 
nádobu v Kč bez 

DPH

stu sedm dout dva tisíc 
dvě stě

dvě stě osm tisíc tfí 
sta 'cdcsát dva

cena_____
Celková 
cena sluvy 
( korun českých) I

12 8M-
8 222.-
15 120.-

Cena celkem v Kč 
včetně DPH

73 870.-
__  47 372.-

'* 87 120.-

Cena celkem v KČ bez 
DPH

61 050.-
39 150.-_______
72 000.-

Jednotková cena za 
odstranění Ikg 
nebezpečného 

odpadu v Kč bez 
DPH
Sl. 2

Částka ve sl. 2 zahrnuje cenu zu přebírání odpadu na stacionárním místě případně více místech 
(pokud se dodavatel s objednatelem domluví nu vyšším počtu míst k přebírání odpadu) v době dle 
přílohy Č. 2, a dále svozodpadu z útulků dk přílohy č. 1 s frekvencí jednou měsíčně. Fakturována 
bude tedy Částka z tabulky č. I sl. 2 bez ohledu na počcc míst, kde dodavatel umožní objednateli 
předávání odpadu.

Tabulka č. 1 ___
Tabulka č. 2________
Tabulka č. 3________
Celková nabídková

* sl. 3)

* sl. 3)
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í

I

vních předpisů. Cenu včetně DPI I

Předpokládané množství nebezpečných odpadu odebraných v rámci ptuční zakázky je 2 610 kg. 
Množství odpadu míižc b< 1 překročeno do vvčerpání smluvní ceny. Celkové množsb í předaných 
nádob může bvi v\**i než v tabulce č. 3. až do vyčerpáni smluvní ceny.

9. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněna objednatele tn jc splatná do 21 dnů po obdrženi 
písemné výzvy převodem na účel objednatele, specifikovaný \e výzvě. Dnem úhrad) se rozumí den 
připsání smluvní pokutv ve prospěch účtu objednatele

2. Ú h rada c e n v b ud e proved c na č t v rt I etné. a to d 1 e sk meč nč proved e nýc h s 1 uže b. Pos t u pn é d ílč í tak tu ry 
v vstav í d od a vatě I a od ešl e o bj ed n a i e 1 i nej pozdě i i do 15 d n ú p o úkon čeni čtv rt Iettiího p 1 néní. I’os l cd n í 
konečnou fakturu vyslaví dodavatel a odešle objednateli po předání a převzetí poslední poskytnuté 
služby bez vad a nedodělků, a io ncipo/dčji do 15 dníi po ukončeni plněni. Pivní faktura bude 
vestavena včetně městec prosince. Tedy za období 3. 12.-31.3.. přičemž období 3. 12. až 31. 12. 
bude účtováno jako celý měsíc.

3. Dod a v at cljc p I atcem D11H. D P H bu de u o ro v á na pod le p I at n ýc h p ra 
čirú 208 362 Kč.

4. Takt ura bude vyhotovena buď elektronicky, anebo v li stinné Ibnnc ve třech vy hotoveních u doručena 
nbjedtiaieh ncipozdčii do 15 doů od dokončeni služby každého dílčího čtvrtletního plněni, a 10 podle 
íormv buď do datové schrankv anebo na adresu:

Mluvní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Ke každému whotoveni faktury bude připojen soupis provedených služeb odsouhlasený 
objednatelem.

5. Taktuj ováná částka za příslušný měsíc sc stanoví následujícím způsobem:
a) cenil za sbéj a svoz nebezpečných odpadů dle tabulky č. I.
b} cena za další nakládáni s převžatými nebezpečnými odpady včetně jeho odstraněni dle tabulky č. 2 

(součin jednotkové ceny za l kg nebezpečných odpadu a skutečné hmotnosti nebezpečných odpadu 
převzatých v rámci sběru v daném měsíci),

c) cena za předané nádoby dle tabulky č. 3 (součin ceny za nádobu dle tabulky č. 3 a počtu skutečně 
předaných nádob v daném období)

v případě, 
že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazalelný vliv na výši 
nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna 
cciiv za poskytováni služby bude pro tento případ řešena dodatkem ke smlouvě.

8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na účet dodavatele uvedeného 
v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsáni fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účltt dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

faktura musí mil veškeré náležitosti daňového dokladu vy smyslu ^29 zákona č. 235'2004 Sb.. o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisu (dále jen ..zákon o DPH’*).
Dále musí obsahoval:

-číslo smlouvy.

- údaj o zápisu v obchodu mi rejstříku nebo v živnostenském roj střiku nebo ve spolkovém rejstříku 
případné jiném veřejném rejslřiku. včel ně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve wřejném 
rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence:

- číslo účtu, na který hode poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem učtu 
správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.

6. V p řípad ě. že fa k( u ra nebude o b sah o v al n a I c ž it o st i uv cdei > č ve sni I o civ é. j e o bjedi > at c 1 op rav nen vrat i t 
fakturu dodavateli k doplněni bez proplacení. V takovém připadč sc přeruší ply nuli lhůly splatnosti 
a nová Ihúta splatnosti začne plvnout od data doručeni opravené faktury objednateli.

7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu [dnění této veřej ne zakázky změnit pouze



VIL

l.

4,

6.

8.

‘1

Vlil.

na úhradu splatné

Odstoupeni od smlouvy a ieii výpověď

Poskytování služby dodavatelem, které vykazuje již v pni běhu provádění nedostatky nebo je 
prováděno v rozporu s tnulo smlouvou, je dodioalvl povinen nahradil bezvadným plněním a službu 
poskvtovai řádném zpusobem. Pokud dodavatel ve linuté písemné stanovené objednatelem takto 
zjištěné ned ostat k\ neodstraní, muže objednatel od smlouvv odstoupil. Vzmkne-li z těchto důvodu 
objednateli škoda, je dodavatel povinen ji uhradit.
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
a) nab v I o prá v n í n i oc i rozb odn ut i i nso 1 ve není b o soud u o p rob I aše n ikonku rsi i n a m aj etek dod a va te 1 c;
b) insolvenčni návrh byl zainimiit pro nedostatek majetku dodavatele.
Vznik ně kle re zc skutečností uvedených v odst. 2. tohoto článkuje dotčená smluvní strana povinna 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni prava na odstoupení od 
smi oliv v však neni rozhodu |ici. jukvm způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o 
vzniku skutečností opravňujících k odstoupeni od smlouvy,
Smluvní stranvjsou oprávněn v od smlouv\ odstoupit ? důvodu stanovených v občanském zákoníku. 
Vzájemné pohledávky smluvních stran vznikle ke dni odstoupení od smlouvy podle tohoto článku 
uc v v pořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
V případě odstoupení oJ smlouvv jednou ze smluv nich síran a do iloby dohody o vzájemném 
vyrovnaní těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli v esko re fakturované a splatné 
platbv. V takovém případě se objednatel neocitne v prodleni s úhradou faktury.
Za den odstoupeni od smlouvy sc považuje den. kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 
smluvní stran v doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. IX. i éro smlouvy.
Účinky odstoupení od teto smlouvy nastavují okamžikem doručení písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.
Obě smluvní síran v mohou smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu $ výpovědní dobou v délce 3 
měsíců. Tato výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení vvpovedi druhé smluvní straně.

10. Objednatel může tuto smlouvu vypověděl nebo od ní odstoupil v případě, že jejím dalším plněním 
by bvla porušena pravidla uvedená \ 222 zákona, a to zeimena navýšením nebo snížením ceny díla 
dle čl. V. odst. 1. této smlouvy o 10 a více procent.

11. Objednatel může závazek ze smlouvv na veřejnou zakázku vvpověděl nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjisti. že smlouva neměla byt uzavřena, nebol'
a) dodavatel mčl bvt vyloučen z účasti v procesu vyberu dodavatele.
b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

12. Odstoupením od smlouvv ani vypovědí nejsou dotčena prava smluvních stran 
smluvní po ku (v a na náhradu škody

Odpovědnost za v ad v

1. Dodavatel odpovídá za to. že služba je prováděná podle smlouvv a že splňuje požadavky legislativy 
(plame během cele doby plněni veřejné zakázky, tj. ve znění případných změn) a požadavky 
objednatele.

2. Dodavatel odpovídá za vad v způsobené pochvbením jeho zaměstnanců. popř. poddodavacelů. to se 
týká také rozporu s předpisy, technickými normami nebo technickými podmínkami výrobce ve 
smvslu předcházejícího odstavce tohoto článku. Pokud dodavatel nechá tícií osobo provádět část 
služeb, odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně. |ako by služby provedl sani.
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IX.

í

Písemnosti dle odst. I. budou doručenydodavateli na adresu:

3

X.

XI.

Doručování

1. Veškeré písemnosti kromě faktu) se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této 
smlouvě nebo do datové sebránky, mádi ji smluvní strana zřízenu. Pokud v průběhu plněni této 
smlouvy dojde ke změně doručovacích údajů nektere ze smluvních stran, je tálo smluvní strana 
povinna neprodlené písemně informovat druhou smluvní stranu o teto změně.

2. Písemnosti dle odst. I. budou doručeny objednateli na adresu:
Hlavní městu Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannuva 35/29
ll(M)O Praha I
IDDS: 48ia97h

c za dodavatele oprávněn jednat:

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby tato smlouva byln uvedena v Centrální evidenci smluv 
(CRS) vedené hl. m. Prahou, lato evidence je veřejně přístupna a obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselně označeni této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní 
strany prohlašuji, že skutečnosti uvedene v tetu smlouvě nepovažuji za obchodní lajemství ve smvslu 
$ 5(M občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek.

2. Žádná ze smluvních stran nepostoupí právu a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného 
písemného souhlasu druhé strany,

3. Dodavatel bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani 1 Mích osob.
4. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
a) ve věcech sm I uvn ich: R\'l)r. Stepán Kviovskv.

n kyc
5. Ve věcech souvisejícícTm^memnnet^mkm^

a h u v n i c
h n

Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku. tj. tak. aby v případě nezastižení adresáta, 
písemnost byla uložena na poště, která adresa ta o teto skutečnosti vyrozumí. Ncvyzvcdnedi st adresát 
zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den teto Hnity za den doručeni, i 
když sc adresat o doručení nedozvěděl.

4. Písemnost dodá na do datové schránky je doj učena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí 
oprávněna osoba. Xeprihlasí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůlě 10 dnů ode dne 
dodaní, považuje se písenmosi za doručenou posledním dnem této lluitv.

Závěrečná tiscanosení

1. Právní vztahy neupraveně touto smlouvou $c řídí občanským zákoníkem a osiainímí obecně 
závaznými právními předpisv.

2. Veškeré zrněny a doplňky léto smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, 
který se stává po nabytí účinností nedílnou součástí teto smlouvy.

3. Smlouva se vyhotovuje \ pčti stejnopisech, kazily stejnopis obsahuje bez příloh 9 stran lextu. 
Objednatel obdrží čtyři steinopis\ a dodavatel jeden stejnopis.
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Seznam svážených útulků Městské policie
Provozní doba a adresa zař) ze ni
Seznam nebezpečných odpadli, které budou v zařízení přijímány
Vzor evidence nebezpečných odpadů
Počty poskvtnutéeh nádob
Plná moc

RNDj . Stepán K y j o v s 
řgdůcl.tídboru

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Přílohu ě. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

4. Smluvní strany výslovně sjednávají. že uveřejnění tóro smlouvy v registru smluv dle zákona č. 
34Q-2C15 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti nekle rve h smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o 
jegislru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí lil. m. Praha Smluvní 
strnuv zároveň berou na vědomi, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o 
regisu li smluv a ncdojdc-li z nějakého důvodu k uveřejněni smlouvy v souladu s tímto za končin do 
3 měsíců odedne uzavřeni, bude smlouva zrušena od počátku. V takovým případě se smluvní strany 
zavazují poskvtnoul si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové 
sni km \ v o stejném obsahu.

5. 'lato smlouva nabývá platnosti duem jejího podpisu smluv nimi stranami a účinnosti dnem uveřejněni 
prostřednictvím registru smluv.

6. Smluvní strany výslovné prohlašuji, /c $i smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji 
vážnou vůli. Smlouva se ncpřiči dobrém mravům a neodporuje zákonu.

7. III a vn í m esto Prah a zp ra cov á vá osob n i u daj c s u b i c kt ú ů d itj ů v s ou 1 a d 11 s o hec n ě za vazný m i prav n i m i 
predpisv. zejména se zákonem ě. 110/2019 Sb.. o zpracovaní osobních údajů 
a Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/6'0 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95'46/ES (tz\. ..GDPR"). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny 
n a w e b u http: //www, pra ha. eu/ in p/c z/o m c $1 cAn a " i st ra t /gd pr/1 ndc x. ht m l.



1

 

  

Příloha č l

Seznam útulků určených ke svozu rnfekčníhu odpadu

!

příloha č. 2

Provozní duba a ad réva zařízeni:

7:00- 15:00. Ke Kabin 289. 100 3?. Praha 10

Příloha c. 3

Seznam udebíranveh nebezpečných odpadů

Název druhu odpadu

N18 01 03

O/N18 02 01

N18 02 02

Příloha č. 4

Městská část 180101 180103

Vzor evidence
1. Stacionární zařízeni

]) Útulek pro opuštěná zvířata a odchyl Městské políeíe hl. m. Prahy
V Zámcích 56. Praha 8 - Troia. 181 00

i

I Adresa zařízení:
Provozovatel:

i
I

1... ........................................
; 1.Q2022
: IČO:OOQ64S81 IČP: HLMP01
I Druh odpadu (kat. číslo) v tunách 

_ i
i

Katalogové 
číslo

18 01 01 Ostře předměty________________________________ _________________
Odpady, na jejíchž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštně požadavky s l 
ohledem na prevenci infekce____________________
Ostré předmět v 
Odpady, na jejíchž sběr a odstraňováni jsou kladeny 
ol11 edvm • >a prevenci infekce

. IČZ:
[ČO;

Kategorie 
odpadu 

O X

Jméno a příjmení osoby odpovědné za 
vedení evidence:  
Evidované období*.

i Partn er: Hla v n í ni é st o Pra ha  
: Adresa: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1,110 00, ZÚJ 500054
• Registrační

značka 
vozidla

zvláštní požadavky s

2) l,tulek pro opuštěná zvířata a odchvt Městské policie hl. tn Prahy
Dohiomécholupská 58.2?. Praha-Dolní Mčcholupy. 109 00

Poř. Číslo Datum

I__ 3  
; celkem   
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180201Městská část

-----I—
—i
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180202180201Městská část

I—

i—

Příloh:i ú. 5

I—

-I

I 
_.l 
J

, Před pokládané 
i množství

’C*
^ÍČO:

i__  ___ ___________ ______ ______  ___

1. Q2022_ _ _____ ____ ____
HČQ:0Q064581' IČP; 27_______
Foruh gdoadujkat. číslo) v tunách

I

i_l.Q_2022_____ ____ ____ ____
'1 Č02_000645BI JČP; 31___ ____
"Druh odpadu (kat, číslo) v tunách

I

JčZj. 
! IČO: 1

I
- i-
- J

JI 
-j! 
-11

i i :
i Poř. Čisjo
\ ”1_ ' 

i_ 2_
i i_
' celkem

Registrační i 
značka 
vozidla '

Registrační 
značka | 
vozidla

2. Mobilní zařízení

I Adresa sídla:
i Provozovatel:   
! Jméno a příjmení osoby odpovědné za 
| vedení evidence: .
Evidované období:   

l Partner: Hlavni město Praha 
Adresaj

í

i-Počet nádob na výměnu kus za kus | I 460 k> na rok 

' Počěi ňídobTa akči jehla (vydáni nádob : 40 ks na rok 
1 bez vyinčny)  

J
180202  I 

- - “J

. Adresa sídla:  
' Provozovatel:    
I Jméno a příjmení osoby odpovědné za 
vedeni evidence:    

i Evidované období:    .

Adres^^^^^H^H^^^M

I Pon číslo | Datum :

L -I - - 
' celkem 1 _j

P Předpokládané množství nádob | 
/nádob na rok 1 na celé období plněni zakázky |

~4 tŠÍTks
‘ l20ks 1

: _ j
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PhMia é. 6

d^suez
Plná moc

se sidlem Španělska 1073-10. Praha 2 > Vinohrady. PSČ: 120 00, Česká republika.i I
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