Smlouva o přepravě nákladu

podle s 765 a násl. občanskéhozákoníku
č. 4011964 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů
č.001/2010

Objednatel:
Marius Pedersen a.s.
se sídlem : Průběžná 194013,500 09 Hradec Králové

zastoupená

: Jiřím Heroldemr tra

zátkJadé plné moci udělené

představenstvem společnosti
IC z 42|94920, zapsaná v oR u Krajského soudu v Hradci Králové , oddíl B.,
vložka č. 389
DIč : CZ421.94g20
a

Přepravce:
TS RK s.r.o.
se sídlem : Soukenická l124r 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupená : Jiřím Skokanem, jednatelem
ICz 62060996, zapsanáv oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C.,
vložkač.7227
DIČ : CZ620609g6
uzavírají tuto smlouYu o svozu a přepravě komunálního odpadu.
I.

Předmět smlouvy
Přepravce se zavazuje vlastními přepravními prostředky a pracovníky naložit a

přepravit směsný komunální odpad Z města Nové Město nad Metqí od
podnikatelů a firem působícíchna uzemí Nového Města nad Metují, vč. obcí
Spy a Vrchoviny.
Směsný komunální odpad bude svážen z:
- kontejnerů 1 100 l
- a odpadových nádob (popelnic) 110, I20,240Iitrtl
1

Rozsah poskytovaných s1užeb je stanovpn na cca 4 hod. Svozu

Ko

_

týdně'

Směsný komunální odpad bude pŤevážen a následně předán na skládku
objednatele v Křovicích u Dobrušky '

il.

Přepravné - cena
oÁ),, za
Přepravci náIežíodměna ve výši 208.000,00 Kč/rok + DPH (10
provedení svozu jednoho kalendářního roku provedeného dle podmínek
uvedených v této smlouvě. DPH bude přiúčtovánodle platných předpisů.
Fakturace bude probíhat měsíčněk poslednímu dni měsíce a to v částce
IlI2 ročníceny

tzn. 208.000,00

' : 12 : |7.333,00 Kč + DPH.
Kč

objednatel tuto fakturu _ daňový doklad uhradí do 14-cti
přepravce č. 101156119/0300 u Čsog Rychnov nad Kněžnou.

dnů na účet

oÁ z
případě prodlení uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 0,05
fakturačníčástky za kažďý den prodlení a zhotovitel má právo do doby úhrady
fakturace přerušit plnění této smlouvy.

V

objednatel prohlašuj e, že na dafly předmět
a zavazuje se uhradit uvedenou cenu.

ďíIa

má zaj|štěné finančníprostředky

ilI.

Podmínky přepravy

Svoz a přeprava odpadu bude probíhat povze od zákazník:ůobjednatele
specifikovaných v pÍíIozeč. 1 této smlour,y (,,Přehled podnikatelských subjektů

_ Nové Město nad Metuj í 2OI0"), která je její nedílnou součástí.Tato příloha
bude dáIe zakrnovat typ nádoby, její umístění (adresa), počet svážených nádob a
četnost Svozu. Za aktualizaci a včasnépředání přepravci je zodpovědný
objednatel.

Přepravce bude provádět pravidelný SvoZ i ve dnech pracovního volna,
pracovního klidu dle předem dojednaného harmonogramu. Přepravce kažďý

k evidenci pÍi převzetí v Křovicích u Dobrušky jako svoz z města
Nové Město nad Metují - podnikatelé. Dále přepravce bude informovat
SVSZ nahlásí

objednatele o překážkách, které nezpůsobil a znemožňují mu řádné provádění

svozu.

\

je

povinen provádět vyprazdř-lování popelnic

a

kontejnerů
přistavených na určenémísto, nádoby po vyprázdnění na toto místo vracet.

Přepravce

Svozovým dnem je pátek, bez ohledu na to, zďa je pracovním dnem' nebo
volným dnem (svátek).
Vlastník odpadové nádoby je povinen nádobu přistavit v 6,00 hod. v den svozu
na určenémísto a tuto ukIízet po vysypání.

Majitelem nádob na odpady je vlastník, nebo uživatel nemovitosti. Pro ukládání
odpadu je možnépouŽívat pouze nádoby typizované dle normy DIN,
nepoškozenépředevším korozí a funkčních(u kontejneru funkčnívíka,
pojezdová kola' brzdy apod.) dílů.objednatel zď1istí a ručíza to, že budou tyto
nádoby používánypouze na SVoZ odpadů ďIe zákona o odpadech. Je zakázáno
ukládání odpadu těžkého,objemového, druhotných surovin (mimo určené),
odpadu tekutého, výbušného, toxického, žhavého,samovolně vznítitelného'
infekčního,uhynulých zvíiat a jiného nebezpečnéhoodpadu. Sběrné místo bude
vzdáleno maximálně 10 m od příjezdové komunikace pro sběrný vůz. Na
pÍ|ezdovékomunikaci nesmí stát ani parkovat žáďné vozidlo, nebo být i jiným
způsobem zneprt4ezdněna. V případě, že toto nebude splněno, bude syoz
proveden v náhradním dohodnutém termínu na zvláštní obj ednávku.

V případě problémůbude kontaktní osoby objednatele
paní Kateřina Bořková tel: 494 629 050, mobIl 739 682 619 - dispečerka,
pan Stanislav Mára , tel. 494 629 050, mobil 739 682 458 - vedoucí provozu'
:

TV.

Doba plnění
Přepravce se zavazuje provádět předmět této smlouvy po dobu neurčitou, od
1.8.2010

.

Výpovědní lhůta je sjednaná jako 6-ti měsíčnía počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce po jejím doručenídruhé straně.

-v.
Dalšíujednání
nad
objednatel před započetímSvozu předá přepravci plán města Nové Město
vetu1i s označeníÁsvozo,.y.h míst včetně lhůt jednotlivých svozů. Případné
,mciy svozového plánu próoa objednatel přepravci min. týden pteď realizaci
,uorujuko dodatek1éto smlouvy' v souladu s článkem III této smlouvy.

zavazuje zajist\t podmínky proto, aby SV9Z probíhal dle
svozového plánu, zejména v zimních měsících zajistí sjízdnost pro Svozovou

objednatel

se

techniku.

Přepravce se zavazýe pro případ nedodrženístanovených svozových termínů,
pro,rért SVoZ V náhrádnim termínu následující pracovní den. V případě, že svoz
nebude proveden do náhradního termínu' náIežíobjednateli smluvní pokuta
5.000,0ďKč zakaždý následující den prod1ení po náhradním termínu.

případě požadavku objednatele na provedení dalšíchprací nad rámec
pr.á*otr' di1a, bude vše řešeno V oboustranně odsouhlaseném písemném

V

dodatku k této smlouvě.

Konstrukce ceny a ostatní smluvní náležitosti tohoto dodatku se budou odvíjet
od dosud uzavÍené smlouvy.

Tato smlouva má 4 strany * přílohy a pořizuje Se Ve dvou vyhotoveních, z
této smlouvy obdržípo jednom.
nichžkaŽdý z účastníků
je
Účastníci smlouvy prohlašují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy, kteý
projevem jejich svobodné vůle a na dikaztoho připojují své podpisy'

V Rychnově
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TSR
Souke

516 01 RYch

otČczoz}at
tel.494 534

o,bjednatel - Marius Pedersen a.s.

liří Herold
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přepravce - jednatel TS RK, S.r.o.
Jiří Skokan
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