Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 2105147130
I.
Smluvní strany

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsána v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastupuje:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha
číslo účtu: 27-9328790297/0100
adresa pro zasílání korespondence: provozovna Rapotín, Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín
(dále jen „zhotovitel“)
a

Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov
zapsána v OR: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 11655
IČ: 60320613
DIČ: CZ60320613
Zastupuje: Ing. Irena Orságová, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2109771/0100
adresa pro zasílání korespondence: Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov
(dále jen „objednatel“)
II.
Předmět smlouvy, cenové podmínky
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele níže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém místě:
Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov, IČZ: CZT00589
8. května 1337/67, 795 01 Rýmařov, IČZ: CZT00701
8. května – provoz 4, IČP: 1004671296
SUEZ CZ a.s., provozovna Rapotín, Na Střelnici 633, 788 14, Rapotín
IČZ CZM00374 Skládka odpadů
IČZ CZM00959 Dekontaminační plocha
IČZ CZM00960 technologie úprav a stabilizace odpadů
IČZ CZM00962, IČZ CZM01305 zařízení ke sběru a výkupu odpadů
Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu.

Společnost SUEZ CZ a.s. má zaveden integrovaný systém řízení. Systém managementu bezpečnosti informací podle platné
verze standardu ISO 27001 je zaveden v celé společnosti, certifikace se týká oddělení utajovaných projektů.
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1. Odběr odpadů
Katalog. č.
odpadu

Název odpadu

N

t

do 5% nečistot

N

t

nad 5% nečistot

N

t

N

t

16 01 03

O

t

16 01 07

Olejové filtry

N

t

16 06 01

Olověné akumulátory

N

t

19 08 01

Shrabky z česlí

O

t

19 08 02

Odpady z lapáku písku

O

t

20 01 01

Papír a lepenka - - lepenka - výkup

O

t

20 01 01

Papír a lepenka – smíšený . výkup

O

t

20 01 01

Papír a lepenka - nevyužitelný

O

t

20 01 13

Rozpouštědla

N

T

20 01 14

Kyseliny

N

t

20 01 15

Zásady

N

t

20 01 17

Fotochemikálie

N

t

20 01 19

Pesticidy

N

t

20 01 21

N

Ks

N

ks

O

t

N

t

N

t

N

t

N

t

N

t

N

t

20 01 37

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazená zařízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky
Jedlý olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a
pryskyřice obsahující nebezpečné látky
Detergenty obsahující nebezpečné
látky
Nepoužitelná cytostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená
pod číslem 200131
Baterie a akumulátory, zařazené pod
čísly 160601, 160602 nebo pod číslem
160603 a netříděné baterie a
akumulátory obsahující tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné látky
neuvedené pod čísly 200121 a 200123
Dřevo obsahující nebezpečné látky

N

t

20 01 38

Dřevo neuvedené pod číslem 200137

20 03 03

Uliční smetky

13 02 05
150110

15 02 02

20 01 23
20 01 25
20 01 27
20 01 29
20 01 31
20 01 32
20 01 33

20 01 35

Finanční
rezerva
(Kč/MJ)

MJ

Nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje
Nechlorované minerální motorové,
převodové a mazací oleje
Obaly obsahující neb. látky
Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Pneumatiky - osobní

13 02 05

Cena za
odstranění
(Kč/MJ)

Kat.
odp.

O
O

t
t

Poplatky
(Kč/MJ)

Pozn.

Dle aktuální ceny na
trhu

Podmínka pro
příjem - Výluh II a
cena dle aktuální
situace na trhu
cena dle aktuální
situace na trhu
Využití TAP

Vhodné pro
recyklaci
Výluh II a

* – u takto (v poznámce) označených odpadů (vykupované odpady) dochází často ke změně ceny z důvodu častého
pohybu cen na trhu druhotných surovin, proto se cena stanovuje na základě předloženého aktuálního ceníku.
Zhotovitel vždy při změně ceny předloží objednateli aktuální platný ceník, který je vždy závazný až do předložení
ceníku dalšího.

SUEZ CZ a.s.

strana číslo 2 z 5

Smlouva o dílo č. 50380981, Městské služby Rýmařov s.r.o.

změna číslo 06/20

2. Doprava odpadů – Rapotín
Přeprava
(Kč/km)
Typ vozidla

Zdvihac
í
zařízení
(Kč/úko
n)

Manipulace,
saní
(Kč/15 min.)

Čekání a
prostoje
(Kč/15 min.)

Síťování
(Kč/kontejner)

Přetížení
(Kč)

Cisterna – Volvo,
Scania, Tatra ( 11m3 )
Cisterna – souprava (
25m3 )
Nosič kontejnerů –
AVIA, Midlum
( do 7,5 t )
Nosič kontejnerů
souprava– AVIA,
Midlum ( do 14 t )
Nosič kontejnerů –
Kerax, Scania, IVECO,
Man, Liaz( do 7,5 t –
řetězový nosič)
Nosič kontejnerů –
Kerax, Scania, IVECO,
Man, Liaz( do 7,5 t –
hákový nosič)
Nosič kontejnerů –
Kerax, Scania, IVECO,
Man, Liaz( do 26 t )
Dodávkové vozidloPick Up, Renault
Master, Ford Transit

Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu s příslušnými platnými
předpisy.
III.
Místo a způsob plnění
Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. II. této smlouvy v dohodnutém termínu od přijetí objednávky od
objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky.
Zhotovitel zajistí odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho legislativního odbavení
(vážení, vybavení přepravními listy apod.).
Předávaný odpad dle článku II. 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 odstranění nebo dalšího využití.
Zhotovitel zajistí přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a
dalšími právními předpisy.
IV.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody
Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na zhotovitele dnem předání a převzetí odpadu určeného k
odstranění dle čl. II. této smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne přebírá za odpad určený k odstranění
odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů, upravujících podmínky pro nakládání s odpady. Toto se
však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstranění nebude splňovat podmínky ujednané smluvními
stranami touto smlouvou. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět objednateli a zdůvodní
odmítnutí přijetí. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vrácení materiálu náhradu
škody na základě písemného vyúčtování zhotovitele (např. marná jízda).
V.
Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty
Cena uvedená v této smlouvě vstupuje v platnost od 01.01.2022. Cena dle skutečně předaného množství
odpadu dle článku II. této smlouvy je zhotovitelem účtována objednateli fakturou splatnou do 14-ti dnů ode
dne vystavení. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu objednatele. Za pozdní úhradu faktury se
SUEZ CZ a.s.
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objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají tímto ustanovením nedotčena.
V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadržet
poskytování veškerého plnění vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy objednatel
závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní
pokutu.
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 4 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 elektronické adresy zhotovitele
na elektronickou adresu objednatele (která
je:
Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také v listinné podobě na papíře
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Objednatel je povinen ihned nahlásit zhotoviteli novou
elektronickou adresu pro zasílání elektronické faktury.
Započtení pohledávek ze strany objednatele je možné jen na základě dohody se zhotovitelem. Jakékoli
případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné postoupit na třetí osobu až na základě
předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
VI.
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022 s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od
prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena smluvní straně, jíž
je určena.
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího zveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
VII.
Odpovědní pracovníci
Za zhotovitele
ve věcech obchodních:

manažer klíčových zákazníků,

dispečink pro odvoz odpadů:
Za objednatele
ve věcech obchodních:
ve věcech odvozu odpadů:

Ing. Irena Orságová, jednatel, tel.:
mistr,

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.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní
projednávají a rozhodují s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení
dle zákona č. 216/1994 Sb. před jediným rozhodcem, kterého jmenuje osoba, která je zapsána jako jednatel
České asociace pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798 (dále jen „společnost“) ke dni uzavření této doložky, a to ze
seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že návrh na
zahájení rozhodčího řízení (žaloba) se podává na adresu sídla společnosti. Rozhodčí poplatek činí tři
procenta z ceny předmětu řízení bez DPH, minimálně však pět tisíc korun českých bez DPH. Řízení je
pouze písemné, rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Rozhodce po zahájení řízení uloží žalovanému
usnesením dle § 114b o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky, aby se vyjádřil k připojené žalobě, a
to ve lhůtě sjednané stranami doložky v délce 10 dnů ode dne doručení usnesení, přičemž toto usnesení lze
doručit náhradním způsobem dle § 49 (4) o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Tato smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání, která
se týkají předmětu plnění této smlouvy.
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Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným
oprávněnými zástupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruší platnost dříve podepsaných smluv.

V Rapotíně dne

V Rýmařově dne

.........................................................

........................................................

Za zhotovitele:
na základě plné moci

smlouvu zpracovala a přezkoumal

SUEZ CZ a.s.

Za objednatele:
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Ing. Irena Orságová
jednatel

manažer klíčových zákazníků)………………………….
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