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SITA CZ a.s. ' '

Integrovaný systém řizeni
Počet stran: 04
výtisk číslo: 01

Smlouva o dílo
Číslo smlouvy: 10485632 - změna č. 02

I.
Smluvní strany

Zhotovitel:
SITA CZ a.s.
Španělská 10/1073
120 00 Praha 2 Vinohrady
adresa pro zasí|ánÍ korespondence:
provozovna Olomouc
U Panelárny 456/2, 779 00 Olomouc
zastupuje:
Ing. Jiří Navrátil, oblastní manažer obchodu, na
základě plné moci
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
zapsána v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378
bank. spojeni: kb, a.s., č.ú. 27-9328790297/0100

Objednatel:
Zdravotnické zařízeni Ministerstva
vnitra
Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12 - Kamýk

Provozovna a adresa pro zasÍ|ánj korespondence:
Zdravotnické zařIzenI Ministerstva vnitra
oblastní zdravotnické zařÍzení Ostrava
Českobratrská 10
728 99 Ostrava
zastupuje: MUDr. Soňa Hájková, vedoucí odboru

IČ: 75154960

II.
Předmět smlouvy, cenové podmínky

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele niže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém místě:
zdravotnická ambulance v Olomouci, Šumperku a Bruntále
Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedeni
sjednanou cenu.

1. Odběr odpadů

W Obal pro CenaKatal. c· Kat. Název odpadu předáni odpadu MJ (KČ/MJ) Pozn.
odpadu zhotoviteli

09 01 01 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorŮ P|ast?vé, t 11 000,uzavir.nadoby

.O Plastové09 01 04 N Roztoky ustalovacu . . t 2 OOO,-uzav|r.nadoby

. Převázané,20 01 01 O Papir - skartace . V t 10 OOO,-krabice, san.

. Převázané, t O,- až 1 760,- *15 01 01 O Papir - recyklace krabice, aj.

15 01 10 N Obaly obsahujÍcÍ zbytky neb. látek PE pytel t 12 OOO,-
16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi PŮvodní obal t 28 000,-
16 05 07 N Vyřazené anorganické chemikálie PŮvodní obal t 28 OOO,-
16 05 08 N Vyřazené organické chemikálie PŮvodní obal t 28 OOO,-
18 01 01 N Ostré předměty (mimo ,,infekční") Předepsané obaly t 13 900,-

Odpady, na jejichž sběr jsou kladeny
zvláštni požadavky s ohledem na

18 01 03 N V . Predepsane obaly t 13 900,-prevenci infekce (včetne ostrých
předmětŮ)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňováni

18 01 04 o nejsou kladeny zvláštni požadavky s Předepsané obaly t 13 900,-
ohledem na prevenci infekce
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Chemikálie které jsou nebo obsahuji - r.8 01 06 N Predepsane obaly t 28 000,-nebezpečne latky
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená V .18 01 09 N V. Predepsane obaly t 18 000,-pod cislem 18 01 08

18 01 10 N Odpadni amalgám ze stomatologické . ... Predepsane obaly t 20 000,-pece
Pevné plastovéOdpad s obsahem rtuti (teplomery, .20 01 21 N nebo kovove t 50 000,-tonometry) ·nadoby

20 01 21 N Zářivky, výbojky PŮvodní obal ks 10,-

20 01 23 N Vyřazená zařizeni obsahujÍcÍ _ ks 500,-ch|orof|uorouh|ovodÍkY
20 01 32 N Jiná nepoužitelná léčiva (od občanŮ) PE pytel t 18 000,-

Vyřazené elektrické a elektronické20 01 35 N V. . Dle typu t 9 500,-
zar|zen|
Vyřazené elektrické a elektronické20 01 36 O V. . Dle typu t 6 500,-
zar|zen|

20 03 01 o směsný komunálni odpad Kontejner t 1 680{-

* cena se stanoví dle aktuálni tržní hodnoty dané komodity

Manipulace (složení, Čekáni,
Nosnost Sazba Sání, výtlak naloženi, zadní čelo, prostoje PřetIženíTyp vozidla (t) (Kč/km) KČ/15 min. sItování) KČ l hod. KČ/t

Kč/úkon/15 min.
Dodávkové vozidlo 1,5 18,00
Renault Master, Pick-up 60,00 300,- 600,-
Nosič kontejnerŮ 5,1 24,00
hákový Renault Midlum

2. Doprava

Poznámka: Doprava se účtuje poměrným podílem ujetých km při svozu odpadŮ.
Cena dopravy zdravotnického odpadu činí 169,- KČ (Olomouc); 29O,-KČ (Šumperk a Bruntál) za
odvoz. Cena dopravy zahrnuje poplatek za vystavení a zajištění oběhu zákonem stanovených dok/adů
a cenu 1 ks PE pytle (mimo odpadu kat. č. 200132)

3. přÍsIušenstvj

||

Typ nádoby a přÍsIušenstvj Cena (KČ/1 ks)
plastový kontejner o objemu 30 I Dle aktuálně p|atného ceníku
plastový konte,jner o ob,jemu 50 l, 60 I Dle aktuálně platného ceníku
plastový kontejner tzv. klinix-box o objemu 0,5 I na ostré předměty Dle aktuálně platného ceníku
plastový kontejner tzv. klinix-box o ob,jemu 1,5 I na ostré předměty Dle aktuálně platného ceníku
plastový kontejner tzv. klinix-box o objemu 2,5 i na ostré předměty Dle aktuálně platného ceníku
papírový biokontejner malý o nosnosti 3 kg Dle aktuálně p|atného ceníku
papírový biokonte,jner střední o nosnosti 6 kg Dle aktuálně platného ceníku
papírový biokontejner velký o nosnosti 8 kg Dle aktuálně platného ceníku
plastový pYtéi 700 x 1100 mm ti. 0,08 mm Dle aktuálně p|atného ceníku

Poznámka: Zhotovitel si vyhrazuje právo změny cen přls/ušenstvl.
Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připoČítává v souladu s přIslušnými
platnými předpisy.

III.
Doba plněni a doba trvání smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést práce dle ČI. II. této smlouvy v termínu do jednoho týdne od
doručeni objednávky objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky.
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 01. 09. 2014.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře až po datu 01.09.2014, pak na
plněni provedená od data 01.09.2014 přesto hledí jakoby byla provedena dle této smlouvy.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s třjměsÍčnÍ výpovědní IhŮtou, která počíná běžet od prvého
dne kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla výpověď' doručena smluvní straně, jíž
je určena.
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IV.
Místo a způsob plnění

Zhotovitel zajisti odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho |egis|ativního
odbavení (váženi, vybavení přepravními listy apod.) dle požadavku objednatele.

V.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody

Vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na zhotovitele dnem předání a převzetí odpadu
určeného k odstraněni dle ČI. II. této smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne přebírá za odpad určený
k odstraněni 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 přijeti. Objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli do deseti dnŮ ode dne vrácení materiálu náhradu Škody na základě písemného
vyúčtováni zhotovitele (např. marná jízda).

VI.
Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuta objednatele

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 objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zákonná ustanoveni o úroku z prodlení
zůstávají tímto ustanovením nedotčena
V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůČi zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadržet
poskytováni veškerého plnění vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy
objednatel závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tim není dotčeno právo zhotovitele na
sjednanou smluvní pokutu.
Zhotovitel zasílá faktury objednateli v listinné podobě na papíře prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb.
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.

VII.
Určené obaly

předávaný odpad musí být předán v obalech stanovených příslušnými právními předpisy a
umožňujÍcÍmi bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa
odstraněni nebo dalšího využití.

VIII.
Ostatní ujednání

Zhotovitel zajistí přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001
Sb. a dalšími právními předpisy.

IX.
Odpovědní pracovníci

Za zhotovitele:
obchod: Martina Musilová, obchodník v call centru,

provoz: Petr Stolička, dispečer,

Za objednatele: MUDr. Soňa Hájková, vedoucí odboru ObZZ Ostrava, tel.: 974 721 245,
sona.hajkova@zzmv.cz

X.
Smluvní pokuta zhotovitele

V případě, že zhotovitel nedodrží řádně sjednanou dobu plnění, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny nesplněné Části objednaného plněni
dle této smlouvy za každý den prodlení. Toto se však nevztahuje na případy, kdy zhotovitel
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epřevzal další odpad od objednatele z dŮvodu, že nebyly řádně a včas zaplaceny přecházejÍcÍ
faktury nebo odpad nebyl k převzetí připraven v dohodnutém obalu anebo kdy objednatel byl
v prodlení se svým plněním vůči zhotoviteli.

XI.
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.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotoveni.
Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje smlouvu o dílo č. 10485632 ze dne 5.5.2009 a smlouvu o
dílo č. 10485632 - změna č. 01 ze dne 8.3.2010 a jejím podpisem zaniká jejich platnost a účinnost
uplynutím dne 31. srpna 2014.

V Olomouci dne 31.7.2014

(/"j SITA CZ a.s.

, > ' sita Divize Sever

"anělárn

Za zhotov
Ing. jiří N
oblastní manažer obchodu
na základě plné moci

V d,, JU :144

u

Ing. jana Vodičková
ředitelka ZZMV

j
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