
@suea
Smlouva 0 dilo — o naklédéni s odpady

(":islo smlouvy: 2105211371

I.
Smluvni strany

SUEZ CZ a.s.
“Spanélska 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zépis v OR: MS Praha, oddil B., vloika 9378
IC: 25638955
DIC: 0225638955
zastupuje: Ing. Jifl Navrétil. feditel Divize Sever. na zakladé plné moci
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.. Praha
élsio 00m: 27-9328790297/0100

adresa pro zasiléni korespondence: Slovenské 2084, 709 00 Ostrava-Mariénské Hory

(dale jen ,.zhotovitel“)

a

Domov pro seniory Krnov, pf'ispévkové organizace ‘
Rooseveliova 2141/51, 794 O1 Krnov — Pod Bezruéovym vrchem
zépis v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravé. spisové znaéka Pr 1066
IC: 00846325
DIC: 0200846325
zastupuje: lng. Katerina Michalikové. i‘editelka
bankovni spojeni: Komerénl banka, a.s.
éislo L'Iétu: 23938771/0100

adresa pro zasiléni korespondence: Rooseveltova 2141I51, 794 01 Krnov - Pod Bezruéovym vrchem

(déle jen .,objednatel“)

ll.
Piedmét smlouvy, cenové podminky

Zhotovitel se zavazuje, 2e provede pro objednatele niie uvedené éinnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém misté:

Domov pro seniory Krnov, pi‘fspévkové organizace
Rooseveltova 2141751, 794 01 Krnov — Pod Bezruéom vrchem

Objednatel se zavazuje provedené éinnosti pfijmout a zaplatit zhotoviteli 2a jejich provedeni sjednanou cenu.
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Odbér odpadu

‘ > _ 60031118“ 1 ’ ggga—Ken- _-,
' ; I: _. » '7 . 1 _ -- - . . .. ’ - 7 platné {luff-‘3.- -'n[atllégbd'51;1éf

Kat; éislo ' Kat.‘ - ‘ -* Nézeuodpasiu '- 2021- 2022 ’- .
obaly obsahujlcl zbytky

* nebezpeénych latek nebo150110 N obaly témito létkami 6 380,00 7 050,00

L zneéiéténé
kovové obaly obsahujici

,, nebezpeénou vyplfiovou
150111 N hmotu véetné prézdnych 6 380m 7 050,00
J_i i7 tlako/ch nédob VVVVVV-_

absorpéni éinidla. filtraéni
150202" N materiély (véetné olejovyoh 6 380.00 7 050,00

filtrEI bliie neuvedenych)
180101* N ostré pfedméty 8 580,00 9 480,00

zdravotnicky odpad, na jehoi
1 80103" N sbér a odstrafiovani jsou 8 580,00 9 480,00
#7 kladeny zv|é§tni poiadavky
180104 0 pleny 8 580,00 9 480.00
180108“ N nepouiitelné cytostatika 8 580,00 9 480.00

jina’ nepouiitelna Iééiva .
180109" O/N neuvedené pod éislem 8 580,00 9 480,00

7 180108 véetné jejich obalfi
smés tukD a olejfl190809 0 z odluéovace tukfl ,, 3 025,00 3 340,00.

biologicky rozloZiteIny odpad 2200108 E O kuchyni a strawoven , .. 1 210,00 1 340,00

200121* N :figfifijili'fltyufidpad 5.50 Ké/ks 6,— KC/ks
200125 " o pouiité jedlé oleje 1 210,00 1 340.00
200133* N 22:22: a akumu'atory ‘ 6 380,00 7 050.00
200133* N :Efi'filgtggumu'émw ‘ Pb vykup 9 800,00 vykup 8 820,00
Doprava cena za jeden svoz 540.00 600.00

Véechny ceny uvedené ve smlouvé jsou bez DPH, které se pfipoéte vsouladu s pi‘isluénymi platnYmi
pfedpisy.

Ill.
Misto a zpfisob plnénl'

Zhotovitel se zafiazuje provést éinnosti dle él. II. této smlouvy v dohodnutém terminu — pravidelné odvozy
1x 14 dni.
Zhotovitel zajistl odbér odpadu 0d objednatele ve sjednaném mlsté, véetné jeho legislativniho odbavenf
(véienf. vybaveni pfepravnfmi Iisty apod.).
Zhotovitel zajisti daléi naklédéni s odpadem dle této smlouvy v souladu s platnym zékonem é. 541/20208b a
dal§imi prévnimi pfedpisy.
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veékeré a pravdivé informace a podklady pro to, aby zhotovitel
mohl pfipravit pisemnou informaci o odpadu (,,PIOO"), kterou je nésledné objednatel povinen vécné
zkonh'olovat a podepsat.
Dokladem o pi‘edani/pfevzeti odpadu (provedenl sluiby) je ,.Dodacl list“
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N.
Vlastnické prévo k vécem a nebezpeéi ékody

Vlastnické pram k odpadu a nabezpeéi ékody kodpadu pfechézl na zhutovitele okamiikem pi‘edani a
pfevzetl odpadu urCeného kodstranénwwuilti die él. ll. této smlouvy. lady konkrétné okamZiKem pfevzeti

nédoby sodpadem vra’mci svozu pfipadné kokamiiku prevzefl odpadu vjakékoliu jiné formé, pfiéemz
zhotovitel téhoz dne pfebiré za odpad uréeny k odstranénifvyuiiti odpovédnost ve smyslu platnych pravnich

pfedpisfl upravujlcich podmlnky pro naklédani s odpady.

Toto se véak nevztahu}e na pflpady= kdy odpad uréeny k odstranéni nesplfiuje podmfnky ujednané

smluvnimi stranami v této smlouvé a v PIOO. V tomto pfipadé mé zholovitel prévo vratit odpad zpét

objednateli, reap. odmitnoul jeho pfevzeti a svoz, a zdfivodnl odmitnuti pfijeti a objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli do deseti dm‘J ode dne vréceni‘ resp. nepfevzeti odpadu v rémci svozu, néhradu ékody na
zékladé pisemného vyflétovéni zhotovitele (napf. marnéjizda).

V.
Platebni a fakturabni podminky, smluvni pokuty

Cena dle skuteéné pfedaného mnoistvi odpadu dle élénku ll. této smlouvy je zhotovitelem flétovéna

objednateli fakturou splatnou do 14-ti dnfl ode dne vystavenl. Zhotovitel vystavi a odeéle fakturu na adresu
objednateie. Za pozdni uhradu faktury 5e obiednatel zavazuje uhradit zhotov'rteli smluvni pokutu ve v9§i

0.1% 2 dluiné ééstky za kazdy den prodlem'. Zékonné ustanoveni o aroku zprodleni zflstavajl timto
ustanovenfm nedotéena.

Faktury budou vystavovany zhotovitelem postupné mésiéné. Objednatel ma véak prévo zadiiet a nezaplatit
10% z kaZdé fakturované ééstky a2 do dne koneéného pfedéni a pfevzeti dila. Objednaiel 1e povinen doplatit

takto zadriované ééstky ve Ihflté 5 dni nasledujicich p0 dni. ve ktere'm jeho zédriné préwo zaniklo.

S vykonem zadriovaciho préva tak nejsou spujeny zédné negativni dflsledky spojené s prodlenlm (nevzniké
narok na lirok z prodlenl, nepi‘echézi nebezpeéi ékody na véci a dalél) a nelze objednatele za vykon tohoto

svého préva ZédnYm zpfisobem sankcionovat

Vpi‘ipadé prodleni objednaiele siakoukoliv uhradou jakékoliv pohledauky vfléi zhotoviteii, je zhotovitel
opravnén zadriet poskytovéni veékerého plnéni viléi objednatell p0 dobu tohoto prodleni a plnit a2 poté. kdy

oblednatel zévazky vfléi zhotoviteli vplném rozsahu vyrovna. Tim nenl' dotteno prévo zhotoviteie na

sjednanou smluvni pokutu.
Objednatel souhiasi dle ust. § 25 odst. 3 zékona c. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty s tim, ie fakturu
(dahovj' doklad) zhotovitel vystavuje veleldronické podobé (dale jen ..e|ektronické faktura") a zasilé se

2 elektronické adresy zhotovitele (ktera je: e-fakturace@sita.cz} na elektronickou adresu objednatele (které
je: m.schulzova@dskmov.cz). Zhotovitel mflte zasllat faktury nbjednateli také v listinné podobé na papli‘e

prosti‘ednictvim provozovatele poétounich sluieb. Objednatel je pov'lnen ihned nahlasit zhotoviteli novou
elektronickou adresu pro zaslléni elektronické faktury.
Zapoéteni pohledévek ze strany objednatele je moiné jen na zékladé pisemné dohody se zhotovitelem.
Jakékoli pfipadné pohledévky objednatele vfiéi zhotoviteli je moiné postoupit na tfetf osobu a2 na zékladé
pi‘edchoziho pisemného souhlasu zhotovitele.

VI.
Doba trvéni smlouvy

Smlouva se uzaviré na dobu neuréitou s tf‘lmésiéni vypovédnl Ihfltou, které poélné béiet od prvého dne
kalendéi‘niho mésice nésledujlciho p0 mésicl. v némf: byla vyipovéd’ doruéena smluvnl strané, jIZ je uréena.

Tato smlouva fie piatné dnem podpisu obéma smtuvmmi stranami a afiinné dnem 1.1.2022.
Smluvnl strany se dohodly, fie v pflpadé. fie tato smlouva se uzavfe 32 p0 datu uéinnosti izn. p0 datu 1.1.

2022. pak na plnéni provedené mezi nimi od data 06innosti 12n. po datu 1.1.2022 se hledl tak, 2e byla

provedena dle této smlouvy.
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VII.
Odpovédni pracovnici

Za zhotovitele
V6 vécech obchodnich: Ladislav DvornIk. 607 817 066. |adislav.dvomik@suez.com
pf‘Ijem odpadu: Martin. SIIva, 725 448 188. dispecer.ova@sita.cz, martin.sliva@suez.com

Za obiednatele
V6 vécech obchodnich: lng. Katerina Michalikové, 602 793 844, reditel@dskrnov.cz

ve vécech odvozu odpadfl: Petra Seidlerové. 724 384 875, p.seidlerova@dskrnov.cz

VIII.
Zévéreéné ustanovenl'

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou povinné strana uhradl nezévisle na tom, zda,a v jaké vyéi vznikne

druhé smluvni strané v této souvislosti ékoda. ’- " '
Smluvni strany 5e vyslovné dohodly. fie véechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvisIosti 5 n1 5e
rozhoduji_ s koneénou platnosti u RozhadéIho soudu pfi Hospodéfské komofe Ceské republiky a Agrémi

Komof’e Ceské republiky podle jeho Fédu jeam rozhodcem jmenovanym pl‘edsedou Rozhodémo soudu.

Sudiété Brno.
Tato smlouva je sepséna a podepséna ve dvou vyhotovenich. z nichi kaidé smluvni strana obdlii po

jednom vyhotoveni.
Tato smlouva n dIIo v plném rozsahu nahrazuje dfive mezi fléastniky uzavfené pfedsmluvni ujednéni 6i jiné
smlouvy. které se tykaji pfedmétu plnéni této smlouvy.
Pro pfipad. 2e tato smIouva podléhé uvei‘ejnéni v registru smluv dle zékona 6. 340/2015 Sb. 0 registru smluv

(déle jen “zakon o registru smluv"), smluvni strany si sjednévaji. 2e uvefejnéni této smlouvy véetné jejich

ppadnYch dodatkt’: v registru smluv zaiisti objednatel v souladu se zékonem o registru smluv. V pfipadé, ie

nékteré protistrana poiaduje anonymizovat ve smlouvé Udaje, které naplfiuji vgrjimku z povinnosti uvefejnéni

ve smyslu zakona o registru smluv, pak je povinna tyto adaje véetné odflvodnéni oprévnénosti jejich

anonymizace specifikovat a doruéit druhé smluvni sIrané nejpozdéji do 5 dnfl ode dne podpisu této smlouvy

plsemné. Marny’zm uplynutIm této Ihflty plati. fie protistrana souhlasf s wefejnénim smlouvy v plném rozsahu

nebo s anonymizaci Udajfl. které naplfiuji zékonnou Wjimku z povinnosti uvefejnéni die zékona o registru

smluv.
Tuto smlouvu Ize ménit nebo zruéit pouze vyslovnym oboumrannym plsemnym ujednénlm, podepsanym

opravnénymi zéstupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruéI platnost drrve podepsanych smluvl

V Ostravé dne {412321 V Krnové dne .....61%Q9ZZ—

UEZ CZ . .
@SUeZ sDivize Seav;

Spalovna prflmyslovych odpadfl
Slovenska 2071. 2’09 00 Ostrava ~ Mar. Hory fiomov r0 senior Krnov

ICZl‘JJ: 554235. IC:25638955.tel.1 595 945 85,0 I9 y
pflnpévkovz'l otganizace
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