
Smlouva o předání a převzetí odpadů č,' 22o52o5o4, PoNTls Šumperk o.p.s. změna číslo 00122

a

Smlouva o předání a převzetĺ odpadů
za účelem jejich dalšího zpracování

Gĺslo sm louvy i 220520504

Smluvnĺ strany

Recovera Využití zdrojů a.s.
.Španělská 1o73l10,12o 00 Praha 2 Vinohrady
zápis v oR pod spis. zn.: B 9378 u MS v Praze
lČo: 25638955
DlČ: CZ25638955
zastupuje: lng. Michal Mrkvica, oblastní manaŽer obchodu, na základě plné moci
bankovníspojení: KomerÖní banka, a.s., Praha
číslo účtu : 27 -9328790297 lo1 o0

adresa pro zasílání korespondence: provozovna Rapotĺn, Na Střelnici 633' 788 14 Rapotín
(dále jen,,zhotoviteI")

PONTIS Sumperk o.p.s.
Gen. Svobody 2800/68, 7B7 01 Šumperk
zapsâna v oR: o 96 vedená u Krajského soudu v ostravě
lČ: 25843907
zastupuje: Mgr. Miroslav Adámek - ředitel

adresa pro zasílání korespondence: Gen. Svobody 2800/68, 787 01Šumperk
(dále jen,,objednateI")

It.

Předmět smlouvv. cenové podmínkv

Zhotovitel je provozovatelem zaŕízení určeného pro nakládání s odpady plně oprávněným podnikat
v odpadovém hospodářství dle zákona č'' 541l2o20 Sb., o odpadech (dále jen ,,zákon o odpadech").

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Že bude od objednatele přebírat odpady za účelem jejich dalšího
zpracováni dle zákona o odpadech a poskytovat mu další sjednaná související plnění za dohodnuté ceny a
v dohodnutém místě:

Gen. Svobody 2800/68 ,787 01Šumperk, IČP: 2539349900
ZâbŕeŻskâ 48,787 01 Sumpeľk, lcP: 1007103469
Gagaľinova 5,787 01 Šumperk, lČP: 2584390701
Temenická 262015, 787 01 Sumperk, lcP: 1006269754
Temenická 1,787 01 Šumperk, lěP:.2584390703
Bohd íkovsk â 24, 7 87 01 Su mperk, lGP : 25843907 02
Vrchlického 22,787 0í Šumpeľk, lčP: 2584390704
ĺ7. listopad 630/6, 787 01Sumpeľk, lcP: 2584390705

objednatel se zavazuje odpady zhotoviteli předávat, dalŠí poskytnutá plnění přijímat a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.
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llouva o předání a převzetÍ odpadů č.22o52o5o4, PoNTlS Šumperk o.p's. změna ćíslo 00122

Sjednaná plnění:

í.Poěet svozových nádob, četnost a den svozu' ceny svozu

Minimální úctovaná Öástka zakaŽdoujednotlivou samostatnou dodávku sluŽeb nebo zboŽíje 150,- Kč.

Celková cena k vyúčtovánĺ zhotovitelem objednateli odpovídá násobku výše uvedených jednotkových cen a
přísluŠných měrných jednotek. Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připoÖte
v souladu s přísluŠnými platnými předpisy'

lll.
Zplisob plněnĺ

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. ll. této smlouvy v dohodnutém termínu od přijetí objednávky
objednatele, učiněné ústně, telefonicky, pĺsemně nebo elektronicky, kterou zhotovitel některým z výŠe
uvedených způsob akceptuje.

MJ
(rok/
svoz)

Cena
(Kč/MJ/ks) PoznámkaPočet

( ks)
Vlastnĺ /
pronajatá

Cetnost
svozu

Stanoviště
nádob

obdobĺ
svozu

Tvp
svozové
nádoby

celoročně 3 970,-

200301
Směsný

komunální
odpad

1ĺ0 l 1 vlastní 1x7
Temenická

2620t5,
787 01Šumperk

celoročně 3 970,-

200301
Směsný

komunální
odpad

120 I 1 vlastní 1x7 Vrchlického 22,
787 01Šumperk

lxT Temenická 1,
787 01Šumperk

celoročně 3 970,-

200301
Směsný

komunální
odpad

120 I 1 Vlastní

3 970,-

200301
Směsný

komunální
odoad

I Vlastní 1x7 Bohdíkovská 24'
787 o1Šumperk celoročně120 I

1x7
Gen. Svobody

68,
787 O1Šumperk

celoročně 3 650,-
't5010'l
Papír240 I 1 vlastní

vlastní 1x7
Gen. Svobody

68,
787 o1Šumperk

celoročně 7 140,-
150102
Plast240 I 1

13 7'.|.0,-

200301
Směsný

komunální
odpad

1'.ţ00 I I pronajatá 1x14
Gen. Svobody

2800/68,
787 01Šumperk

celoročně

3 970,-

20030'l
Směsný

komunální
odpad

120 I 2 vlastní 1x7 Zábřežská 48'
787 01Šumperk celoročně

Gagarinova 5,
787 o1Šumperk celoročně 23 800,-

200301
Směsný

komunální
odpad

1í00l 1 pronajatá 1xT

l T.listopadu
630/6, 787 0'l

Šumperk
celoročně 4 250,-

200301
Směsný

komunální
odpad

2Ąo l 1 vlastní 1x14
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Zhotovitel následně zajistí převzetí odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně vâŽeni, vystavení
přepravních listů a další nezbytné dokumentace dle právních předpisů.

odpad musí být předán objednatelem zhotoviteli v obalech, stanovených přísluŠnými právními předpisy a
umoŽňujícími bezpecnou a plynulou nakládku odpadu na techniku zhotovitele a jeho odvoz do zařízení
zhotovitele určeného pro další nakládání s daným odpadem' objednatel je dále povinen zajistit, aby do
příslušných odpadových nádob (sběrné nádoby, kontejnery, pytle, jiné typy obalů) byly ukládány výhradně
odpady deklarovaného druhu a vlastností a dále odpady, pro něŽ jsou dané nádoby výhradně určeny.

Zhotovitel zajistí přepravu odpadu v souladu se zákonem o odpadech a dalšímĺ právními předpisy.

objednatel je povinen před předánĺm odpadu předat zhotoviteli (jako provozovateli zařízení k nakládání
s odpady) v písemné formě údaje o odpadu v rozsahu dle příslušných právních předpisů, případně základní
popis odpadu včetně stanovení kritických ukazatelů, případně identifikační list nebezpečných odpadů a dalŠí
doklady a informace dle poŽadavku zhotovitele. Tyto Údaje a doklady je objednatel povinen předat zhotoviteli
vŽdy při jednorázové dodávce odpadů, nebo v případě opakovaného plnění pak u pľvé zřady dodávek
stejného charakteru vjednom kalendářním roce, dále vŽdy, kdyŽ dojde ke změně některého z údajů
obsaŽených v dříve předaných informacích a dokladech a vždy na základě výzvy zhotovitele. Pokud se
objednatel dohodne se zhotovitelem, Že výŠe uvedenou dokumentaci k odpadu připraví zhotovitel' je
objednatel povinen poskytnout zhotoviteli veškeré a pravdivé informace a podklady pro to, aby zhotovitel
mohl připravit příslušnou dokumentaci' objednatel je následně povinen věcně dokumentaci k odpadům
zkontrolovat a podepsat. Za věcnou správnost dokumentace a zejména soulad dokumentace s předávaným
odpadem nese plnou odpovědnost objednatel.

objednatel je povinen předat zhotoviteli k dalŠímu zpracovânÍ pouze takový odpad, který z hlediska své
povahy, charakteru a materiálového sloŽení odpovídá sjednané kategorii a druhu odpadu a dále všem
údajům, dokladům a dokumentaci dle odstavce výše. Za soulad předaného odpadu s touto smlouvou a
poskytnutými údaji a dokumentací k předávanému odpadu nese plnou odpovědnost objednatel, který je tak
povinen nahradit zhotoviteli v plné výši veŠkerou újmu, která zhotoviteli v této souvislosti vznikne' vÖetně
Škody na zař'lzení zhotovitele, v němŽ zhotovitel s převzatým odpadem dále nakládal v dobré víře, Že dle
údajů a dokladů od objednatele je převzatý odpad pro toto zařizenlurčen, avšak ve skutečnosti tomu tak
nebylo. Zhotovitel nemá povinnost odebírat takový odpad, který svou povahou nebo sloŽenĺm neodpovídá
sjednanému charakteru a druhu či nesplňuje jiné parametry oproti údajům a dokladům k danému odpadu'

Dokladem o předání/převzetíodpadu ve smyslu Ş 17, odst.1, písm. c) zákona o odpadech je dodací lĺst nebo
průvodka' v případě nebezpeÖných odpadů je dále vystavován ohlaŠovací list pro přepravu nebezpecných
odpadů.

Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za objednatele, jako původce odpadu, předání údajů o evidenci
přepravy nebezpečných odpadů (sEPNo) prostřednictvĺm integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností podle Ş 78, odst. 3 zákona o odpadech, a to v zákonem stanovených termínech.

V případě' Že objednatel nepouŽívá pro shromaŽd'ovánĺ odpadu vlastní nádoby (kontejnery) na odpad,
přenechá zhotovitel objednateli protokolárně do uŽjvâní sm|uvený počet nádob a umoŽní za úplatu
objednateli jejich uŽĺvání. objednatel odpovídá po dobu Životnosti dodaných nádob za jejich případné
poŠkození, zničení či ztrátu, s výjimkou případů, kdy toto způsobí zhotovitel svou cinností. Při poškození,
zničení či ztrátě nádoby je objednatel povinen poŽádat zhotovitele o opravu, výměnu nebo doplnění na
náklady objednatele' objednatel je povinen při ukonČení smlouvy vrátit zhotoviteli nádoby v nepoškozeném
a provozuschopném stavu, s přihlédnutím k opotřebenĺ, které je úměrné obvyklému pouŽití.

Ve smyslu Ş 101 odst. 3 a 4 zákona č' 26212006 Sb. zákonĺk práce informuje tímto zhotovitel objednatele o
pracovních rizicích, která souvisí s výkonem činnosti zhotovitele na společných pracovištích. Písemná
podoba rizik, která mohou na společných pracoviŠtích ohrozit zaměstnance, je k dispozici na internetové
adrese https://wr'vlv.veolia.czlcs/informace-pro-dodavatele' objednatel se zavazuje před zahájením plnění
dle této smlouvy provést hodnocení pracovních rizik, která mohu na společných pracoviŠtích ohrozit
zaměstnance zhotovitele, a zhotovitele o nich informovat. Funkci koordinátora, provádějícího opatření k
ochraně BozP a Po na společném pracoviŠti, plní vedoucí zaměstnanec objednatele odpovědný za
pracoviště'

objednatel uzavřením této smlouvy dávâ zhotoviteli výslovný souhlas k nezbytnému vstupu na pozemky a
do prostor a nemovitostí, jeŽ objednatel vlastní či uŽivá a které mohou být dotčeny plněním sluŽeb dle
smlouvy, objednatel se dále zavazuje řádně zajistit dle místních podmínek přístupnost techniky zhotovitele
na místa plnění sjednaných sluŽeb ve sjednané dny jejich realizace a dále zajistit, aby ve dnech svozu
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odpadu byly odpadové nádoby přistaveny a připraveny ke svozu na místě přípustném pro techniku
zhotovitele.

Zhotovitel tímto informuje objednatele, Že obchodní společnost Recovera VyuŽití zdrojů a.s' se zavázala
uplatňovat Vysoké etické standardy v souladu s Etickou chartou skupiny Veolia. Kompletní znění charty je k
dispozici na internetové adrese https://www.veolia.czlcs/soolecenska-odpovednost/etika-compliance

tv.
Vlastnické právo a nebezpečí škodv

Vlastnické právo k odpadu a nebezpečí škody na odpadu přechâzí na zhotovitele okamŽikem předání a
převzetí odpadu určeného k odstraněnilvyużití dle čl' ll. této smlouvy, tedy konkrétně okamŽikem převzetí
nádoby s odpadem v rámci svozu, případně k okamŽiku převzetí odpadu v jakékoliv jiné formě, přičemŽ
zhotovitel v tentýŽ okamŽik přebírá za odpad určený k odstraněnilvyuŻili odpovědnost ve smyslu platných
právních předpisů, upravujĺcích podmínky pro nakládánís odpady.
Ustanovení, uvedené v předcházející větě, se však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstranění
nesplňuje podmínky ujednané smluvními stranami v této smlouvě a v přísluŠné dokumentaci k odpadu. V
tomto případě má zhotovitel pľávo vrátit odpad zpět objednateli a zdůvodní odmítnutí přijetĺ a objednatel se
zavazuje zaplatit zhotovitelĺdo desetidnů ode dne vrácení náhradu Škody na základě písemného vyúčtování
zhotovitele (např. marnâ jízda)'

V.
Platební a faktuľaění podmĺnkv. smluvnĺ pokutv

Cena za skutečně provedené sluŽby dle článku ll' této smlouvy je zhotovitelem účtována objednateli
fakturou splatnou do'14 dnů ode dne vystavení. Zhotovitelvystavía odeŠle fakturu na adresu objednatele za
svoz a zpracování komunálního odpadu vŽdy za kaŽdé čtvrtletí dopředu, a to nejpozději do konce prvního
měsíce daného čtvrtletí. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu objednatele za svoz a zpracování
ostatních odpadů a ostatnĺch sluŽeb dle této smlouvy průběŽně, vŽdy nejpozději do 15 dnů po poskytnutí
plnění.

Za pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výŠi o,1 o/o z dluŽné
částky za kaŽdý den prodlení. Zákonnâ ustanovenĺ o úroku z prodlenĺ zůstávajĺ tímto ustanovením
nedotčena.

Smluvní strany výslovně sjednávají, Že s ohledem na vývoj podmínek na trhu a/nebo růst nákladů na plnění
této smlouvy je zhotovitel oprávněn jednostranně navýŠit ceny uvedené včl. ll, a to i opakovaně, vŽdy
maximálně v rozsahu do 15 % na jedno zvýšení. AniŽ by to vyloučil, zhotovitel nepředpokládá, ž.e by
k navyŠování cen docházelo častěji neż lx za kalendářní rok. Zhotovitel je povinen o nové výŠi cen
objednatele předem informovat, a to min. 14 dnů před Účinností nových cen. Nové ceny jsou bez dalšího
platné ode dne jejich tičinnosti a objednatel je povinen je hradit po jejich vyúčtování. Právo na výpověd'
smlouvy dle čl. Vll' tím není dotčeno s tím, że za přijatá plnění ve výpovědní době objednatel hradí ceny
v jejich navýšené částce.

V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv dluhu vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadrŽe|
poskytování veškerého plnění vůči objednateli dle této smlouvy a plnit aŽ poté, kdy objednatel dluhy vůči
zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní pokutu.

objednatel souhlasí dle ust. Ş 26 odst. 3 zákona č,. 235l2oo4 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 e-fakturace@recovera'cz na elektronickou adresu objednatele:
pontis@pontis.cz
Zhotovitel můŽe zasílat faktury objednateli také v listinné podobě na papíře prostřednictvĺm provozovatele
poŠtovních sluŽeb. objednatel je povinen ihned nahlásit zhotoviteli novou elektronickou adresu pro zasílání
elektronické faktury.

Započtení pohledávek ze strany objednatele je moŽné jen na základë písemné dohody se zhotovitelem.
Jakékoli přĺpadné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je moŽné postoupit na třetí osobu aŻ na základě
předchozího písemného souhlasu zhotovitele.
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vl.
Doba trvání smlouvv

Smlouva se uzavírá na dobu neurcitou s jednoměsícní výpovědní dobou, která poČíná běŽet od prvého dne
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němŽ byla výpověd'dorucena smluvní straně
jíŽ je určena'
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a ÚČinná dnem 1 ' 7. 2022.
Smluvní strany se dohodly, Že v případě, Že tato smlouva se uzavře aŽ po datu účinnosti, tzn' po datu 1' 7.
2022, pak na plnění provedená mezi nimi od data úÖinnosti, tzn. od data 1.7.2022, se hledí tak, Že byla
provedena dle této smlouvy.
Výpověd'se podává bez uvedení důvodu, ale pokud smluvní strana podávající výpověd'chce uvést důvod,
pak tak můŽe učinit.
Pokud objednatel nájemně uŽívá věc zhotovitele dle této smlouvy (například shromaŽd'ovací nádoby, obaly
atd.), pak v případě ukonČenĺ této smlouvy je objednatel povinen předmětnou věc vrátit zhotoviteli.
objednateli dále nevzniká vůci zhotoviteli Žádný nárok na jakékoliv odstupné či jiné protiplnění v souvislosti
s ukončením práva danou věc uŽívat.

VII.
odpovědnĺ pľacovníci

Za zhotovitele
ve věcech obchodních Gab

gabt
tel. I

Ven

ną^ 7nA 
^n0 410,

Za obiednatele

dispečink pro odvoz odpadťl
dispečink pro svoz nádob:

ve věcech obchodních:
ve věcech odvozu odpadů

rcky@veolia.com
'ochova@veolia.com

Eva z
EVa,",o.o^ava, t 9v ĺ ĺ u vvv' lĺlq.qt\v!V.Y.-v'',,.,-.-Ż

vilt.
Závěľeěná ustanovení

Ve smyslu a za výjimek dle Ş 2898 občanského zákoníku se povinnost zhotovitele k náhradě újmy
způsobené objednateli v souvislosti s plněním dle této smlouvy omězuje maximálně do výŠe celkové částky
50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun Českých), přičemŽ tuto celkovou částku nelze překročit.

Smluvnípokuty, sjednané touto smlouvou, povinná strana uhradínezávisle na tom, zdaav jaké výšivznikne
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.

Smluvní strany vylučují aplikaci s 1740' odst. 3 a Ş 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují moŽnost
akceptace nabídky s dodatkem nebo odchylkou nebo způsobem, Že se podle takové nabídky strana, jíŽ je
určena' zachová, zejména přijme či poskytne plnění.

Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou výtiscích, z nichŽ kaŽ.dá smluvní strana obdrŽí po jednom vyhotovení

Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání, která se
týkají předmětu plnění této smlouvy'

Pro případ, Že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona i,' 34012015 Sb. o registru smluv
(dále jen ,,zákon o registru smluv"), smluvnĺ strany si sjednávají, Že uveřejnění této smlouvy, včetně jejich
případných dodatků, v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv' V případě, Že
některá protistrana poŽaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění
ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje, včetně odůvodnění oprávněnosti jejich
anonymizace, specĺfikovat a doručit druhé smluvní straně pĺsemně nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této
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smlouvy. Marným uplynutím této lhůty platĺ, Že protistrana souhlasĺ s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu

nebo s-anony^ĺ=^"ĺ ĺoa;ů, které naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru

smluv

Jakékoliv všeobecné obchodní podmĺnky objednatele, které si objednatel vydává jednostranně, nejsou pro

zhotovitele závazné, i kdyby je zhotoviiel o-bjednateli potvrdil anebo pokud by byly uvedeny na listinách

objednatele (např' fakturâ âóoo.)' To vŠak nebrání smluvním stranám o nich jednat, odstranit z nich

usĺanovení, kierâ ne1sou pro realizaci sluŽeb vhodná anebo jsou pro realizaci sluŽeb V rozporu s ujednáním

v tóto smlouvě, a ta ustanovení, na nichŽ se smluvní dohodnou, pak vtělit do této smlouvy.

Nabytím účinnosti této smlouvy se V plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavŕenâ smlouva.

Tuto smlouvu lze měnit nebo żrušit pouze výslovným oboustranným pĺsemným ujednánĺm ve formě dodatku,

podepsaným oprávněnými zástupci obou stran'

V Raootíně dne
Divize Sever

^ku. d $o"6' rö ł.ą- 'ţ,'-,

1-

Recovera z1
Provoz ici 6i

'teĺ::581
e

Recovera zdro
lng. Michal

ile:
prk o.p.s.

lugr. Nllroslav Adámek
jednateloblastní

objednatel se zavazuje odpady zhotoviteli předávat, další poskytnutá plnění přijímat a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

obchodu
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