
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

Evidenční číslo
PRI 611 toto AIT~
poř. číslo rok oddělení
VZ/56/2020 2020 ovz Ing. Čechalová

Smlouva o poskytování služeb
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle
ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., a na základě
vyhodnocení výsledku veřejné zakázky

Smluvní strany

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem
.zřízená usnesením Zastupitelstva statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení
č.2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku;
registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, čj. MSK 66718/2020 ze dne 1.6.2020 ve znění následných rozhodnutí
o registraci"
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
IBAN:
SWIFrkód:

00635162
ez 00635162

eEKOeZ
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
telefonní kontakt, email:

MUDr. Petr Uhlig, ředitel
Ing. Petr Hýža, náměstek pro techniku a provoz
+420596193201,+420 606677961, petr.hyza@mnof.cz

dále jen "objednatel"

a

OZO Ostrava s.r .0.
se sídlem: Frýdecká 680/444, Kunčice, 719 00 Ostrava
zastoupená: Ing. Karlem Beldou, jednatelem
Spisová značka: e 12647 vedená u Krajského soudu v Ostravě
leo: 62300920
DIČ: eZ62300920
Bankovní spojení:
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Petr Janečka, vedoucí Provozovny 5 - Průmyslové odpady

Ing. Martin Boháč, vedoucí Provozovny 1 - Komunální odpady
telefonní kontakt, e-mail: PetrJaneČka-596251254.janecka@ozoostrava.cz

Ing. Martin Boháč - 596101146, bohac@ozoostrava.cz
oprávněn jednat ve věcech technických: Lenka Klacková, obchodní zástupce

Ing. David Hrbáč, obchodní zástupce

telefonní kontakt, email: LenkaKlacková-596251287.klackova@ozoostrava.cz
Ing. David Hrbáč - 596101125, hrbac@ozoostrava.cz

dále jen "poskytovatel"
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

I. Předmět smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a

ve věcech smlouvou neupravených příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o
smlouvě o dílo, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva se uzavírá
na základě otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, s názvem "ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ MNO".

2. Předmětem této smlouvy o poskytování služeb je závazek poskytovatele provádět pro
objednatele ve sjednané kvalitě a dohodnuté době služby specifikované v odstavci 3 tohoto
smluvního článku a poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě.

3. Poskytovatel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem
k provádění služeb spočívajících v odvozu a ekologické likvidaci zdravotnického odpadu,
dalšího nebezpečného odpadu a ostatního odpadu tak, jak je specifikován v přílohách
smlouvy č. 1 a č. 2. Součástí předmětu plnění je odběr, přeprava a další nakládání s odpady,
vedoucí kjejich konečnému využití nebo odstranění v intervalech dle přílohy č. 1. Součástí
předmětu plnění smlouvy je také dodávka kontejnerů a jiných prostředků určených
k shromažďování odpadů v minimálním množství dle přílohy smlouvy č. 1. Množství
dodaných kontejnerů a jiných shromažďovacích prostředků se může v průběhu plnění
smlouvy měnit. Objednatel je oprávněn tyto bezplatně používat pouze pro účely tomu
odpovídající a touto smlouvou ujednané, a to bezplatně na základě výpůjčky ve smyslu ust. §
2193 NOZ. Sběrné nádoby jsou po celou dobu trvání této smlouvy majetkem poskytovatele.

4. Objednatel se zavazuje pro provádění služeb plnit dohodnuté podmínky třídění a předání
odpadů a poskytovateli za řádně provedené dílo uhradit jejich cenu dle podmínek touto
smlouvou sjednaných.

5. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními k provádění služeb ve smyslu
ustanovení § 12 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů aje odborně způsobilý
ke splnění zákonných povinností objednatele jako původce odpadu, a to zajištěním služeb
v oblasti nakládání s odpady za podmínek stanovených příslušnými obecně závaznými
předpisy. Stejně tak i objednatel prohlašuje, že splňuje všechny zákonem stanovené
podmínky. Obě smluvní strany se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se tato
prohlášení dodatečně prokázala nepravdivými.

6. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem smluvní činnosti,
kterou kdykoli na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

II. Podmínky provádění služeb
1. Poskytovatel je povinen při realizaci této smlouvy postupovat s řádnou odbornou péčí a

chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.

2. Požaduje-li objednatel po poskytovateli nepravidelný nebo mimořádný odběr a odvoz
odpadů, objednává tuto službu a sjednává její konkrétní podmínky na základě této smlouvy u
poskytovatele (telefonicky, písemně, osobně). V každém takovémto případě objednatel
dohodne se poskytovatelem druh požadované služby, zařazení odpadu dle katalogu odpadů,
typ vozidla, typ a množství shromažďovacích prostředků, termín poskytnutí služby, přesné
místo plnění služby. Současně sdělí objednatel poskytovateli jméno a kontakt na osobu
pověřenou zastupováním objednatele při realizaci této služby.

3. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny podstatné skutečnosti, které
znemožňují provedení svozu odpadu (nepřístupnost ke stanovišti nádob, nesjízdnost
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Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

komunikace, nevhodný odpad v nádobách, aj.). V případě kumulace svátků či technických
problémů je poskytovatel povinen provést svoz odpadů nejpozději s jednodenním posunem.

4. Objednatel je povinen u dopravy odpadu či kontejneru prováděné poskytovatelem určit
poskytovateli bezpečnou a přístupnou místní přepravní trasu a stanoviště kontejneru, u
nepravidelných svozů odpadů pak potvrdit příslušné doklady o odpadu a jeho přepravě. Do
nádob je možno ukládat pouze odpady, pro které jsou určeny.

5. V případě, že je objednáno využití odpadu a třídění podle katalogových čísel a objednatel
nezajistí řádné vytřídění, bude poskytovatel postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a vyhrazuje si právo případně jednostranně změnit kategorii nebo zatřídění odpadu.

6. Při nájmu shromažďovacích prostředků (kontejnery, sudy apod.) od poskytovatele nese
objednatel odpovědnost po dobu nájmu za jejich případné zničení, poškození nebo ztrátu.
Objednatel je povinen si objednat shromažďovací prostředek vhodný pro daný druh odpadu,
nepřeplňovat a nepřetěžovat jej.

7. Pokud vznikne ze strany objednatele překážka svozu, oznámí objednatel tuto skutečnost
neprodleně poskytovateli. Po odstranění překážky objednatelem, poskytovatel provede svoz
v náhradním dohodnutém termínu.

8. Shledá-li poskytovatel, že odpad dodaný objednatelem neodpovídá podmínkám stanoveným
zákonem, že tento odpad nelze převzít dle této smlouvy, nebo že údaje v dokladu o odpadu a
jeho přepravě jsou neúplné či v rozporu se stavem odpadu zjištěným při kontrole, informuje o
kterémkoliv z uvedených případů bezodkladně objednatele, přičemž obě strany společně řeší
okamžitě danou situaci.

9. Poskytovatel prohlašuje, že je mu známo, že odpad, kjehož odvozu, shromažďování a
likvidaci se touto smlouvou zavazuje, je/může být zdraví škodlivý a s vědomím této
skutečnosti se zavazuje zajistit náležitou ochranu svých zaměstnanců, či jiných osob, jejichž
prostřednictvím bude služby poskytovat. Pracovníci poskytovatele a další osoby jednající jeho
jménem, podle této smlouvy, jsou v zařízeních objednatele, určených objednatelem jako
místa předání odpadů, povinni dodržovat všeobecně závazné zásady bezpečnosti práce,
požární ochrany a provozu na pozemních komunikacích, řídit se místními výstražnými
nápisy, značením a pokyny zaměstnanců objednatele a provozovatele zařízení. Poskytovatel
odpovídá za čistotu místa při nakládce a při přemisťování nádob při svozu, pokud jsou řádně
uzavřeny. Za případné škody vzniklé porušením těchto povinností nese plnou odpovědnost
poskytovatel.

10. Poskytovatel bere na vědomí, že část odpadu předaného v rámci plnění této smlouvy může
obsahovat osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a
souvisejících platných a účinných právních předpisů ČR a EU. Poskytovatel se proto zavazuje,
že při plnění svých závazků podle této smlouvy přijme taková opatření, aby nemohlo dojít
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu třetích osob k osobním údajům či
kjakémukoliv jejich zneužití třetími osobami. Poskytovatel je povinen zajistit zpracování
odpadu takovým způsobem, aby současně došlo k likvidaci osobních údajů, které tento odpad
obsahuje.

11. Pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak, je množství každého odpadu
nepravidelných svozů odpadů stanoveno na certifikovaném vážním zařízení poskytovatele
nebo jiného provozovatele zařízení, do kterého byl odpad předán. Dokladem o množství
odpadu je vážní lístek z tohoto vážení.

12. Okamžikem naložení odpadů přebírá plnou odpovědnost za tento odpad poskytovatel služby,
tj. poskytovatel přebírá povinnosti .baliče, plniče, nakládce, příjemce a dopravce"
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Městská nemocnice Ostrava,
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nebezpečných věcí vyplývající z předpisu ADR a na něj navazujících vnitrostátních právních
předpisů. Okamžikem předání odpadů poskytovateli přechází na poskytovatele odpovědnost
za škody/újmy způsobené předanými odpady.

13. Poskytovatel garantuje stálý nepřerušený příjem odpadů uvedených v této smlouvě, po celou
dobu její účinnosti.

14. V případě, že poskytovatel neposkytne objednateli službu nebo její část dle objednávky
objednatele a v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn danou službu nebo její část
u poskytovatele reklamovat. Tato reklamace musí být konkrétní a objednatel je povinen
provést ji u poskytovatele neodkladně.

15. Případný nárok na slevu za neprovedený svoz z titulu překážky na straně poskytovatele je
objednatel povinen písemně uplatnit ve lhůtě do 1 měsíce od data vzniku nároku.

III. Místo provádění služeb
1. Místem provádění služeb je areál objednatele na adrese Nemocniční 898/20A, Ostrava -

Moravská Ostrava, objekt Psychiatrického oddělení a PZS na adrese Kounicova 8, Ostrava -
Moravská Ostrava, areál Léčebny dlouhodobě nemocných a Domu sociálních služeb na
adrese U Stavisek 65, Ostrava - Radvanice a objekt Dětského rehabilitačního stacionáře na
adrese Ukrajinská 1534, Ostrava - Poruba (předávání, odvoz).

IV. Cenaslužeb
1. Cena služeb je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě označené jako Specifikace odpadů

podobných komunálnímu odpadu, ceník služeb a v příloze č. 2 k této smlouvě označené jako
Specifikace ostatních odpadů, ceník služeb.

2. Změna ceny je přípustná pouze v případě změn příslušných právních předpisů, nebo o
mezi roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen vyhlašovanou ČSU k 31.12. roku, ve kterém byla uzavřena smlouva. Případné změny cen
budou provedeny dohodou smluvních stran, a to písemným dodatkem ke smlouvě.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena služeb je splatná na základě faktur prokazatelně
doručených objednateli. Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. Cena služeb bude
objednatelem poskytovateli hrazena měsíčně, bezhotovostním převodem na jeho bankovní
účet uvedený na faktuře. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné
částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 30 dnů od data vystavení faktury. Daňový
doklad musí být doručen na finanční účtárnu objednatele nejpozději do pěti pracovních dnů
od skončení příslušného měsíce a vztahovat se bude pouze ke službám řádně uskutečněným.
Součástí faktury/daňového dokladu je soupis všech fakturovaných položek služeb
poskytnutých objednateli poskytovatelem.

4. Poskytovatel je povinen vystavovat faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí kromě náležitostí stanovených
platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
• předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na

číslo smlouvy);
• obchodní firmu, sídlo, příp. místo podnikání, IČO a DIČ poskytovatele;
• název, sídlo IČO a DIČ objednatele; .
• číslo a datum vystavení faktury;

4/6

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava



Městská nemocnice Ostrava,
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• .lhůtu splatnosti faktury, dohodnutou na 30 dnů;
• označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
• označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu.

V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu
poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne
doručení řádně vystavené faktury objednateli.

v. Další ujednání o smluvní pokutě
1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit poskytovateli úrok

z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.

2. Poskytovatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za neodvezení odpadu ve stanovené lhůtě, a
to ve výši Kč za každý započatý den prodlení za každé katalogové číslo odpadu, jehož se
prodlení týká.

3. Poskytovatel se zavazuje zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši Kč za každé
jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 10 čI. II. této smlouvy.

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VI. Doba účinnosti smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let (48 měsíců) od účinnosti smlouvy.

VII. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba smlouvy

činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém došlo k doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

2. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení
smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla
nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem
okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít. Účinky odstoupení
nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od
této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti,
práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení.

3. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat
vypořádání všech vzájemných vztahů souvisejících s již poskytnutými plněními mezi
smluvními stranami v souladu s občanským zákoníkem.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném,
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o poskytování služeb.

5. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku, Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a Vyhl. č.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů ..
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6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak
Zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

7. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance
za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

9. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva, ve shodě s ustanoveními zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy bude
uveřejněna v registru smluv v celém jejím rozsahu, popřípadě s anonymizováním údajů, na
kterých se smluvní strany písemně dohodnou. Smlouva se stane účinnou dnem zveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění informací o Smlouvě v registru smluv zajistí bez zbytečného
odkladu po jejím uzavření poskytovatel.

10. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve dvou
číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným
zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy
Příloha č. 1: Specifikace odpadů podobných komunálnímu odpadu, ceník služeb
Příloha č. 2: Specifikace ostatních odpadů, ceník služeb

Za objednatele

v 3 O -11- 2020V Ostrave dne .

Za poskytovatele

V Ostravě dne U .10 . t<J/.JO

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

OZO Ostrava s.r.o.

Ing. Karel Belda
jednatel

6/6

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava - Moravská Ostrava



Příloha Č. 1- Specifikace odpadů podobných komunálnímu odpadu, ceník služeb

cena za

katalogové typ nádoby likvidaci, včetně
název kategorie četnost počet dopravy, včetně

číslo odpadu odpadu (shromažďovacího odvozu nádob místo pronájmu
odpadu prostředku) kontejneru (Kč

bez DPH I t)
1100 I 3x týdně MNO

směsný 1100 I 1x týdně MNO

200301 komunální O 240 I 2x týdně MNO
odpad 1100 I 2x týdně DRS Poruba

1100 I 3x týdně LDN Radvanice

spalitelný
1100 I 3 x týdně MNO

1501 06
1100 I 1x týdně MNOodpad

(souhlas O 660 I 1x týdně MNO
upuštění od pro výrobu 240 I 2x týdně MNO

třídění) TAP 1100 I 3x týdně LDN Radvanice
1100 I 1x týdně MNO
1100 I 1x 14 dnů MNO

1501 02 plast O 1100 I 3x týdně MNO
1100 I 1x 14 dnů DRS Poruba
240 I 1x 14 dnů LDN Radvanice
1100 I 1x týdně MNO

150101 papír O 1100 I 1x 14 dnů MNO
1100 I 1x 14 dnů DRS Poruba

Za objednatele Za poskytovatele

3 O -11" 2020
V Ostravě dne . V Ostravě dne .~.:f~ ..:..~.~
Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

OZO Ostrava s.r.o.

ředitel
MUDr. Petr Uhlig Ing. Karel Belda

jednatel



Příloha č. 2 - Specifikace ostatních odpadů, ceník služeb

cena za likvidaci,

katalogové číslo kategorie včetně dopravy,
název odpadu místo včetně pronájmu

odpadu odpadu kontejneru (Kč
bez DPH) I t

kal z ČOV odpadní voda O LDN

kal z patologie odpadní voda O MNO

kuchyňský lapol odpadní voda O LDN + MNO

0301 05 dřevěné piliny kompostovatelné O MNO

080317 toner N MNO

130208 olej N MNO

1501 01 papírové a lepenkové odpady O MNO

1501 07 skleněné odpady O MNO

1501 10 znečištěné obaly N MNO

150202 sorbent N MNO

1601 03 pneumatiky O MNO

1601 07 olejové filtry N MNO

elektroodpad vyřazené zdravotní

160214 elektozařízen í O MNO

160214 elektro O MNO

160601 Pb akumulátory N MNO

160602 NiCd akumulátory N MNO

1701 02 cihla O MNO

170405 železo a ocel O MNO

170604 izolačn í materiál O MNO

170904 směsný stavební odpad O MNO

1801 03 zdravotnický odpad N MNO

18 01 03 zdravotnický odpad N LDN

1801 02 patologie N MNO

1801 08 onkologie N MNO

180106(160508) chem. patologie N MNO

1801 09 léky N MNO

190813 (130503) kaly z myčky N MNO

2001 01 papír ke skartaci O MNO

biologicky rozložitelný odpad z

2001 08 kuchyní a stravoven O MNO

biologicky rozložitelný odpad z

2001 08 kuchyní a stravoven O LDN



2001 25 kuchyňský olej O MNO
2001 39 plast O MNO
200201 biologicky rozložitelný odpad O MNO
200201 biologicky rozložitelný odpad O LDN
200201 biologicky rozložitelný odpad O DRS
200307 objemný odpad (vyřazený nábytek) O MNO
200307 objemný odpad (vyřazený nábytek) O LDN
2001 21 rtuť (teploměry) N MNO

Za objednatele Za poskytovatele

3 O -11- 2020
V Ostravě dne .

.l.l.10.MU)
V Ostravě dne .

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

OlO Ostrava s.r.o.

MUDr, Petr Uhlig
ředitel

Ing. Karel Belda
jednatel




