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PříIoha č. 2
Genová ujednání a podmínky poskytování sluŽby

SluŽba č,' 2 _ odvoz odpadů

1.1

1.2

článek t.
Místo a způsob provádění sluŽbv

Místem předání (převzetí) odpadů je areál firmy objednatele, pokud se účastníci v tom kterém případě
nedohodnou jinak.

V případě, Že objednatel nepouŽívá pro shromaŽd'ování odpadu vlastní nádoby (kontejnery) na odpad,
přenechá zhotovitel objednateli ode dne účinnosti této sm|ouvy protokolárně do uŽívání smluvený
počet nádob. objednatel odpovídá po dobu Životnosti dodaných nádob, za jejich případné poškození,
zničení či ztrátu, s výjimkou případů, kdy toto způsobí zhotovitel svou činností. Při poškození, zničení
či ztrátě nádoby je objednatel povinen poŽádaI zhotovitele o opravu, výměnu nebo doplnění na
náklady objednatele. objednatelje povinen při ukončení platnosti či účinnosti smlouvy vrátit zhotoviteli
nádoby v nepoŠkozeném a provozuschopném stavu s opotřebením, které je úměrné obvyklému
pouŽití.

odvoz odpadů kontejnerovýmí, valníkovými, dodávkovými a cisternovými vozidly:

KaŽdý jednotlivý odběr (odvoz) odpadů se provádí aŽ na základě předchozí telefonické nebo
písemné výzvy objednatele, kdy se dohodnou bliŽší podmínky (termín odběru, způsob dopravy,
způsob nakládky, balení odpadu, váženi odpadu, vykládka apod.). V případě plnění realizovaných
průběŽně jsou odvozy odpadů prováděny pravidelně (bez opakované výzvy objednatele), v předem
smluvených časových intervalech.

objednatel předá zhotoviteli odpady vobalech, specifikovaných včl. lll, bod 3.1. této přílohy,
případně v jiných obalech, dohodnutých smluvními stranami před konkrétním odvozem odpadu. Při
předání musí být obaly objednatelem řádně označeny, v souladu s poŽadavky aktuálně platné
legislativy. Jednotlivé předávané nebezpečné odpady musí objednatel (producent odpadů) opatřit
také přísluŠnými identifikačními listy nebezpečných odpadů, v souladu s poŽadavky aktuálně platné
legislativy.

Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení sluŽby) je ,,ohlašovací list pro přepravu
nebezpečných odpadů po území ČR" nebo,,Dodací list'' nebo,,Průvodka".

Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za objednatele' jako odesílatele odpadu, předání údajů o
evidenci přepravy nebezpečných odpadů (sEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlaŠovacích povinností v rozsahu dle poŽadavků aktuálně platné legislativy, a to v zákonem
stanovených term ínech.

Čtánek II.
PIatební podmínkv

Cenu za provedenou sluŽbu hradíobjednatel zhotoviteliformou měsíění platby.

Pokud zhotovitel vykupuje v rámci sluŽeb od objednatele odpady, zavazuje se zhotovitel zaplatit za
takto vykupované odpady cenu, uvedenou v bodě 3.1. této přílohy, a to formou měsíční platby, dle
smlouvy o poskytování sluŽeb. V tomto případě zaŠle zhotovitel objednateli, po odvozu těchto
vykupovaných odpadů, výzvu k fakturaci s uvedením mnoŽství odpadu a jednotkové ceny. Na základě
této výzvy k fakturaci vystaví a zašle objednatel zhotoviteli fakturu, přičemŽ fakturovaná cena Ve
faktuře uvedená je splatná 14 dní ode dne doručení faktury zhotoviteli.

Přílohou faktury objednatele musí být výzva zhotovitele, v níŽ je uvedeno příslušné mnoŽstvíodpadu a
jednotkové ceny' V případě, Že faktura objednatele je vadná (např. ve výpočtu, nebo není u ní
přiloŽena smluvená příloha apod.) má právo zhotovitel takovou fakturu vrátit objednateli a splatnost
takové faktury se ruŠí. Po doruěení bezvadné faktury zhotoviteli plyne znovu splatnost faktury
vystavené objednatelem od začátku, tj. doručením zhotoviteli.

V případě prodlení zhotovitele s úhradou vůči objednateli se sjednává právo objednatele na sm|uvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením vůěi objednateli.
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ćıánek ııı. 
Cenová uiednání 

3.1. Ceny a podmínky odběru odpadů (odvoz kontejnerovými, valníkovými, dodávkovými a cisternovými 
vozidly): 

(KGIMJ) 
1302 08 .J iné motorové, převodové a mazací oleje 
l1501O2 Plastové obaly - nerecyklovatelné O 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 

|Katalog. Název odpadu Kat. Iobatfäzazřdáni MJ Cena 
cislo (dle katalogu odpadu) 

I 

odp. zhotoviteli 
N Í1.

1 

N t
l 

Pozn. 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
hnebezpečnými látkami 

N t 

L. 

Odpad bude 
18 0101 ostrá předměty O/N 5'3'°'“áŽdë," 

v predepsanych 
obalech

t 

180103 kladeny Zvlaštnı požadavky S ohledem na 
prevenci infekce

l 

'duha Odpady, najejıchz sber a odstranovanı jsou 
N ghrzìıážäěì 

v předepsaných 
obalech

t 

180104 
Odpady, na jejichž Sběr a odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce

O 
odpad bude 

` shromážděn 
v předepsaných 

obalech
t 

cena je platná 
pro odstranění 

odpadu 
spalováním 

1908 01 Ishrahky z česıi O t 

190809 'Směs tuků a olejů Z odlučovače tuků 
obsahující pouze jedlé olej a jedlé tuky O t

l 

20 01 01 Papír a lepenka O t 
skartace 

(skartovací stroil ÍL j2001o1 _Papír a lepenka O Í
ı 

ł* 

1200102 Sklo O t 'ii' 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad Z kuchyní a 
_stravoven (mimo režim VZP) O PE popelnice t 

l 20 01 10 odèvy O 0-0- 

20 01 39 Plasty O I-P 
'łì' 

20 0140 ` 

Kovy O FO- 
i'

l

1 

l_2O 02 O1 Biologicky rozlozitelný odpad O I-V* 

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - nerozbité A- zpětný odběr 

*- u takto označených odpadů dochází často ke změně ceny Z důvodu častého pohybu cen na trhu druhotných surovin, proto bude cena 
stanovována na základě předloženého aktuálního ceníku. 
**- konečná cena bude stanovena dle druhu, množství a kvality odstrañovaného odpadu. 

3.2. Ceny dopravy odpadů: 

kontejneru osnos ( ) (Kčlkml (MJ) (KčıMJ) 
óødávkøvê vøzidıø - 1,5 I 15 min. 

valníkové vozidlo - 5 
1 

- 15 min. 

Typ vozidla 
4 

Typa počet N t t 
Přeprava Manipulace Manipulace 
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T. 

nosič kontejnerů - ramenový nakladač 5 - 12 m3, 

I 

kontejnerů 1 kontejner 

_
8 

nosič kontejnerů - ramenový nakladač 
kontejnerů + vlek 

5 - 12 m3, 
2-3 

kontejnery 

15 min. 

15 min. 

nosič kontejnerů - hákový nakladač 
kontejnerů 

20 - 38 m3, 
1 kontejner 

15 min 

\' 

nosič kontejnerů - hákový nakladač 20 - 38 m3, 24 
k t 

' ° 
l k 2k Í

' 

Oľl GjflelˇLl + V 6 
\ 

On ejľìeľy 
15 min 

cisternové vozidlo ~ 
I 

12 1 hod. 

V rámci pravidelných Svozů bude účtována pouze přeprava bez manipulace. 

3.3. Ceny kontejnerů na Zdravotní odpad: 

Typ nádoby l Objem v I Cena (KčIŘs)_ 
plastový biokontejner 
plastový biokontejner 
ljplastový biokontejner 
ňplastový biokontejner 
plastový biokontejner 
plastový biokontejner 
plastový biokontejner 

3.4. Ceny za poskytnutí nádob a pytlů: 
-..._ 

Typ nádoby 
PE kontejner 240 I 

PE kontejner 120l ks/den 
PE pytel - červený ks 
PE pytel- výstelka do nádob 240 I 

MJ 
' 

ks/den 

ks 

(žâľùñ Způsob platby Pozn. 

I roční předem _ 
roční předem

_ 

průběžně 
průběžně 

3.5. Ceny za ostatní služby: 
P ' "_

c 
ly 0 _ l 

3.6. Ke všem cenám uvedeným v článku Ill. této přílohy se připočte platná DPH ve výši dle příslušných 

sınžhzızhøži -speøifikane MJ poznámka 
predání údaju O evidenci prepravy nebezpečných odpadů 
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v rozsahu dle požadavků aktuálně platné . 

legislativy + vyhotovení dokumentu potřebného k přepravě preprava 

nebezpečných odpadů - „O-hlašovací list pro přepravu daného dne 
nebezpečných odpadů po území ČR" 

právních předpisů právně účinných ke dni data uskutečnění zdanitelného plnění. 

cena Za každý ks uskutečněné 
přepravy, u kyvadlové 

přepravy za všechny přepravy

l 
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článek ıv. 
Ostatní u'|ednání 

4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny smlouvou. 
A fi kl-..! I! _1. _ _ _ . . _ _.- ::.__I_ _I_ı.,LI._x ._ı_ı._ı vłı ı ı - ı I ı vłı I v 

Za zhotovitele: Za objednatele: 
Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D. Mgr. Michaela Pavlůsková 
ředitel divize ředitelka organizace 
na základě plné moci 
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