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Počet stran: 04Integrovaný systém řízení Výtisk čí5|0; 02

l Smlouva o dílo
lo smlouvy: 50381031Q:lh

I.
Smluvní strany

Zhotovitel: Objednatel:
§ITA CZ a.s. Vak - Vodovody a kanalizace
5Pa“ë'5'<á 10/107_3 Jesenicka, a.s.
120 O0 Praha 2 Vınohrady Tyršova 248

790 O 1 Jeseníkadresapro zasílání korfesgpondence:
provozovna Rapotm adresa provozovny:
Na Střemici 633' 788 14 Rapotín areál ČOV, Polská, 1790 81 Česká Ves
8%-li , . . ˇ adresa pro zasílání. korespondence:
Ing. ,Jırı Navratfl, Oblastnı manazer obchodu, Tyršova 248, 790 01 Jeseník
na zaklade plne mocı
IC:ˇ25638955 Zastu -e
DIC' CZ25638955 statutární zástupce: Ing. Libor Halas - předseda
zapsána V OR: MS;_,,Praha, oddíl B., vložka 9378 představenstva
bankovní spojení: KB, a.S., IČ. 65138066

II.
Předmět smlouvy, cenové podmínky

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele níže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a
v dohodnutém místě: V

Areál COV, Polská, 790 81 Ceská \/es

Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou
cenu.

1. Odběrodpadů 6 6 K
Katalog. č. , 1 Kat. 1 Cena 1 1 1 1 1od adu _ _ _N_az_e\Ĺodpadu od _ MJ _KĚ[|1J_ _ _ Pozn.
18 08 05 Kaly Z čištění komunálních odpadních vod O t 565,- D, *

Pozn.:
D ~ u takto označených odpadů je v uvedené ceně zahrnuta doprava do místa vykládky a manipulace S nimi (nakládka/vykládka).
* - u takto označených odpadů je uvedená cena platná do konce roku 2015.

Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která bude připočtena vsouladu s příslušnými
platnými předpisy.

III.
Doba plnění a doba trvání smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést práce dle čl. II. této smlouvy vdohodnutém termínu od přijetí
objednávky od objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky.
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 01. 01. 2015.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou S jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověd' doručena smluvní straně, iíž ie
urcena.
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Místo a způsob plnění
Zhotovitel zajistí odběr odpadu od objednatele ve Sjednaném místě, včetně jeho legislativního odbavení
(vážení, 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
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).

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 ustanovení o úroku Z prodlení zůstávají
tímto ustanovením nedotčena.
V případě prodlení objednatele sjakoukoliv 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, v souladu se zákonem O dani Z přidané hodnoty, S vystavováním
faktur (daňových dokladů) zhotovitelem V elektronické podobě (dále jen „elektronická faktura“), přičemž
tyto elektronické faktury se zasílají z elektronické adresy zhotovitele e-fakturace@sita.cz na
elektronickou adresu objednatele ................ ..@ .... .. Objednatel i zhotovitel jsou povinni při změně
elektronické adresy tuto změnu ihned nahlásit druhé smluvní straně. Zhotovitel může faktury (daňové
doklady) vystavovat a zasílat objednateli také jiným obvyklým způsobem. 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.

VII.
Určené obaly

VV

Předávaný odpad musí být předán v obalech stanovených příslušnými právními předpisy a umoznujícími
bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa odstranění 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: Miloš Večeřa, manažer obchodu, 724 605 706,
milos.vecera@sita.cz

provoz: Jan Lucký, dispečer, 583 214 409, 606 747 149, jan.lucky@sita.cz

Za objednatele: obchod: Robert Černý, technický ředitel, 584 411 545,

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 plnění dle této
smlouvy za každý den prodlení. Toto se však nevztahuje na případy, kdy zhotovitel nepřevzal další
odpad od objednatele Z důvodu, že nebyly řádně a včas zaplaceny přecházející faktury nebo odpad nebyl
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k převzetí připraven v dohodnutém obalu anebo kdy Objednatel byl v prodlení se svým plněním
zhotoviteli.

ceník dopravy - ,RAPOTÍN

XI.
Ceník dopravy

< Co Q
<

Skupina
Dopravni Zdvihacı . Cekanı a ,n , . ˇ ,.. ,výkon zařízení Manipulace prostoje ˇSıtovanı Pretızenı
(Kč/km) . (Kč/úkon) (Kc/15min) (Kč/hod) (Kc/kontejner) (Kč)

l i
I I ˇ ı I

Cisterna - Volvo, Scania, Tatra
(11 m3) 42,00 KČ 220,00 KČ 300,00 KČ

Cisterna souprava (25 m3) 61,00 KČ 220,00 KČ 300,00 KČ

Nosič kontejnerů - AVIA,
Midlum (do 7,5 t) 23,00 KČ 60,00 KČ 300,00 KČ 100,00 KČ 600,00 KČ

V O
l Nosic kontejneru souprava -

A AVIA, Midlum (do 14 t) 33,50 KČ 120,00 KČ 300,00 KČ 100,00 KČ 600,00 KČ

'\|osiČ kontejnerů - Kerax,
Scania, IVECO, Man, Liaz
(do 7,5 t - řetězový nosič)

35,00 KČ 80,00 KČ 150,00 KČ 300,00 KČ 150,00 KČ 600,00 KČ

Nlosič kontejnerů - Kerax,
Scania, IVECO, Man, Liaz
(do 7,5 t - hákový nosič)

37,00 KČ 80,00 KČ 150,00 KČ 300,00 KČ 150,00 KČ 600,00 KČ

'\losiČ kontejnerů souprava -
Kerax, Scania, IVECO, Man,
_iaz (do 26 t)

47,00 KČ 150,00 KČ 300,00 KČ 100,00 KČ 600,00 KČ

Valník (plachta / skříň)
od 3,5 t do 12 t 24,00 KČ 300,00 KČ 600,00 KČ

Valník přívěs 10,00 KČ

Dodávkové vozidlo - Pick Up,
Renault Master, Ford Transit 14,00 KČ 300,00 KČ

Ceník dopravy pro Šumperk

Skupina Doprava pro Šumperk - vývoz Doprava pro Šumperk -
přistavení a vývoz

Nosič kontejnerů - AVIA, Midlum (do 7,5 t) 576,00 KČ 1 023,00 KČ

(do 7,5 t - řetězový nosič)
Nosič kontejnerů ~ Kerax, Scania, IVECO, Man, Liaz

935,00 KČ 1 560,00 KČ

(do 7,5 t - hákový nosič)
Nosič kontejnerů - Kerax, Scania, IVECO, Man, Liaz

935,00 KČ 1 560,00 Kč

Ceník nájmuınádob a ostatních sIyžel:_› - RAPQTÍN

Předmět Objem/specifikace Jednotka Cena za jednotku

kontejner AVIA, Midlum 3-16m3 den/ks 60,00 KČ

kontejner AVIA, Midlum 3-16m3 rok/ks 8 400,00 KČ

kontejner LIAZ 5,5- 10m 3 den/ks 100,00 KČ

kontejner LIAZ 5,5- 10m 3 rok/ks 8 760,
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' Předmět Objem/specifikace Jednotka Cena za jednotku

kontejner MSTS 20-40

kontejner MSTS
l_ ,

20-40

m3 den/ks 150,00 Kč

m rok/ks 16 000,00 Kč

Cisterna hod 1 500,00 KČ

hod 300,00 KČ

tlakové mytí - výkon na místě

dělníkOstatní vícepráce

VI V V I IV V

Ke všem cenám uvedeným v článku XI. této prılohy bude pripoctena platna DPH ve vysi dle príslušných
právních předpisů právně ucinných ke dni data uskutečnění zdanitelného plnění

XII.
Závěrečná ustanovení

~<.25Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a V jaké v
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní se
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, jež je zapsána jako
jednatel České asociace pro arbitráž, s.r.o., IC: 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. ní je pouze písemné, rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Rozhodce po
zahájení řízení ulo lovanému usnesením dle § 114b o.s.ř. ve znění účinném ke dni sjednání doložky,
aby se vyjádřil k pripojené 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.
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.

Ef MĚ'<NQ'rD

Í - _

v Rapøtině dne O1. 01.2015 v .\7'~./Í.Í.7'-ŤČŤÍíí'Ť.L.”"..... _. dne ..Š..ÍÍ..ŽŽ..Š.Ě7.ŤĹ/
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