
Marius pedersen

Smlouva č, 10141533

o odvozu a odstranění či využití odpadů

l. Smluvní strany

základní škola Jižní
Jižní 1903 ,Česká Lipa 47001
zŠ .tizni 1903,MŠ Jižní 1970,Česká Lipa 47001

+a} as oag
neplátce
Ge Money, č.ú:

Marius Pedersen a.s.
Malé náměsli 124
500 03 Hradec Králové
Krajský soud v Hradci Králové, odd.íl B, vložka 389
ttltaiius Pedersen a.s, Provozovna Česká Lípa
ul. 5. května 3031 .47O 01Česká Líoa
l, _
42194920
CZ42194920

ýSOa a.s,, Hradec Králové,

Objednatel:
Sídlo:
provozovna:
Odpovědný zástupce:
lCO:
DlČ:
Bankovní spojení:
Tel:
E-mail.

zhotovitel:
Sídlo:

Společnost je zapsána u :

provozovna:
Adresa:
Odpovědný zástupce:
tčo:
DlČ:
Bankovní spojení:
Tel:
Fax:
Ve věCech obchodních je dálc nnrárrněna ierlnaf,

Ve věcech technických je dare opravnén iednat:

ll. Předmět smlouvy

předmětem této smlouvy je převzetí a využití či odstranění odpadŮ dále definovaných v této

smlouvě a v přílohách č.1 (rozsah služeb) a é,2 (ceník služeb), jejichž pŮvodcem je

objednatel. předmětem je též provedení dopravních výkonŮ a pronájem nádob na odpady.
přéomětem smlouvy je i provádění odběru vzorků, zajišťování analýz a odborné posouzení
odpadů v případě, že tato služba bude objednatelem požadována.
objednatel se zavazuje za výše uvedené služby řádně a včas zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu,
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškených potřebných oprávnění v oblasti nakládání
s odpady, má k diŠpozici odpovídající technické vybavení a smluvně má oŠetřeny dalŠÍ

odběratélsko-dodavatelské vztahy, které mu umožňují předmět smlouvy realizovat v souladu
s platnou legislativou



lll. Záv azky sm l uvn ích stra n

1. Zhotovitel se zavazuie:
a)@odpadyspecifikovanévplatnýchpříloháchtétosmlouvyzaúčelem

jejich využití nebo odstranění.
o) 2ájistit vážení odpadů na vahách opatřených certifikátem o úředním ověření správnosti

vážení.
c) V případě požadavku objednatele zajistit přistavení. požadovaného mnoŽství nádob na

odpady a přepravu odpadů do odpovídajícího zařízení.
d) zaiistii pio objednatele případné odběry vzorků odpadů, jejich analýzy a odborné

posouzení.
e) bodrŽovat ustanovení zák. 106/2005 Sb, a souvisejících předpisŮ,

2. Obiednatel se zavazuie.
a) předávat zr,oto\rite{i pouze odpady specifikované v platných přílohách této smlouvY.

bi Nádoby na odpad nepřetěžovat a v případě vlastních nádob používat výhradně nádobY- 
zajišťujícíjejich bezpečné naložení a přepravu odpadů,

c) zajistiťprosior, ve kierém jsou umístěny sběrné nád_oby na odpad takovým zpŮsobem, abY' oví umbžněn bezpečný lristup technických prostředků zhotovitele k nádobám a jejich

bezpečné naložení.
d) Neprodleně oznámit ztrátu, poškození nebo zničení nádoby ve vlastnictví zhotovitele a' 

nahradit zhotoviteli vzniklou škodu ( viz. ustanoveníObČanského zákoníku ).
e) Respektovat výsledky vážení odpadů na vahách.určených zhotovitelem. VPříPadě' poruchy vážního zařizení bude hmotnost odpadů určena odborným odhadem zástuPce

zhotovúele, vycházejícího z průměrné hmotnosti odpovídající dávce a druhu přiváŽeného

odpadu.
0 předávat k odstranění na řizené skládce odpadŮ skupiny S-OO v majetku skuPinY

společností Marius Pedersen a,s. pouze odpady, kategorie ostatní odpad, které nemají

nebezpečné vlastnosti dle přílohy č,2, zákona č. 106/2005 Sb. a jejichŽ uloŽení na skládce

skupiny S-oo nevylučují přílohy č.8 a 9, vyhlášky č. 383/2001 Sb. a odpady, které jsou

svlim tnarakterem ueŽ oatšiho provozně-ekonomického využití dle § 11, zákona Č.

1B5i2002 Sb.
g) oznámit zhotoviteli včas skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu kvalitY a sloŽení

odpadu (změna technologie atd.).
h) lnfbrmojat okamžitě zňotovitele o případných problémech souvisejících s kvalitou

poskytovaných služeb, Tyto informace předávat výhradně oblastnímu manaŽerovi,

lV. Další ujednáni

1. Jednotlivé druhy odpadů budou zhotovitelem přijímány k vyuŽití Či odstranění na základě

dokladů o jejión kvalitě dle přílohy č.2, vyhlášky č. 38312001 Sb,, které musí být

v odůvodněňých případech (zákonné požadavky, požadavky státní správy) doloŽenY

analýzou odpadu realizovanou odbornou laboratoří.
2. V případě víastní přepravy odpadů objednatelem do zařizení urČených zhotovitelem, je

osádka vozidla povinna dodržovat provozní řád těchto zařízeni a musí být vYbavena

příslušnými doklady v souladu s platnou legislativou.
3. Jestliže bude obj-ednatelem předán k využití či odstranění odpad, jehoŽ sloŽení a

kvalitativní vtastnosti neodpovíóají deklarovanému zařazenÍ dle Platného Katalogu odPadŮ

a údajům v této smlouvě, je zhotovitel oprávněn přeúčtovat objednateli veŠkeré nákladY

včetné případných sankcí, které mu v souvislosti s dalším nakládáním S tímto odPadem

vzniknou. boleónatet se zavazuje řádně a včas tyto náklady a sankce uhradit.

4. V případě poškození ,ztráty nebo,zničení 50l nádoby na odpad kat.ČÍsla 20 01 25 uhradí

půuob.. odpadu /objednat,el/ zhotoviteli částku 200,-Kčlza 1ks . Dojde-li k.uloŽení jineho

bruhu odpaáu do tétó nádoby uhradí původce odpadu /objednatel/ zhotoviteli Částku 200,-

Kč/lks a dále tento odpad oóstraní na vlastní náklady. Při ukonČení smlouvY je objednatel

povinen vrátit zhotoviteli zapůjčený počet 50 l nádob , a to ve stavu v jakém je Převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
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1,
2,

3.
a)
b)

V. Platnost smIouvy a dodací lhůty

Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s účinnostíod data podpisu smlouvy.
Výpovědní doba je 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla písemná výpověd'doručena druhé smluvní straně.
smlouvu lze dále ukončit:
písemnou dohodou smluvních stran,
Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany zhotovitele v případě neplacení ci pozdního
placení dohodnuté ceny předmětu smlouvy objednatelem, dále v případě dodání odpadŮ,

které neodpovídají ustanovením v této smlouvě a v případě nedodržování provozních řádŮ

zařízeni pro využití či odstranění odpadů.
Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany objednatele v případě opakovaného
nepřevzetí odpadů uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích zhotovitelem,
Ukončení smlouvy dle bodu 3b) a 3c) tohoto článku je účinné okamžikem obdŽení
písemné výpovědi druhou smluvní stranou,

Vl. Cena a platební podmínky

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se Zákonem
o cenách č,526t1990 Sb., a je řešena v příloze č, 2 této smlouvy (ceník sluŽeb),

odsouhlaseném oběma smluvními stranami, přičemž každý nově podepsaný dodatek-
příloha, který se týká ceny předmětu smlouvy automaticky ukončuje platnost cen dodatku
předcházejícího. Veškeré uvedené ceny v dodatku (ceník služeb) jsou bez přísluŠné sazby
DPH.
platba za realizaci předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě faktury - daňového
dokladu zhotovitele, přičemž smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur do 14 dnŮ od

data jejího vystavení zhotovitelem. Fakturace bude probíhat měsíčně.
Zhotovitel je oprávněn, v případě prodlení s placením faktur ze strany objednatele, ÚČtovat

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou se objednatel
v případě vyúčtování zavazuje včas a řádně uhradit.
Výkupní cena bude objednateli převedena na bankovní účet vždy za roČní období
ikalendářní rok/ na základě výzvy k fakturaci /zhotovitelem/ a následně vystavené faktury
objednatelem, nebo vyrovnána vzájemnou výměnou pohledávek.

vll. závěreěná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o vŠech
skutečnostech, rozhodných pro plnění této smlouvy.
Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými obecně závaznými předpisy

České republiky.
vešker:é změny či dodatky této smlouvy lze realizovat výhradně písemnou formou a musí
být opatřeny podpisy zástupců obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba mají stejnou platnost a každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku,
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a Že byla uzavřena na
základě jejich vážné a svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.

v České Lípě dne 29.3.2006

za obiednatele:
,|!

c)

1.

2.

3.

4,

1.

2.

3,

4.

5,
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za zhotovitele:



Marius pedersen

Příloha ě. 1 ke smlouvě č. 10{41533 ze dne 22.3.2006 o odvozu a odstranění ěivyužití odpadů

- rozsah služby

Rozsah poskytovaných služeb

@dovou nádobu od lt/arius pedersen a,s,
** SD - předáni ooóáor:r na sběrném dvoře MP a.s. Česká Lípa, S.května 3031 nebo výzva= na

základě teiefonické výzvy odvoz plné nádoby s odpadem 20 01 25 zdarma

p;;.," době letních iražonin 1r.z_et,a.1 vývoz SKo upraven na 1x14 dní

,,I

i/l;

/ |i,; ,""

V České Lípě dne 29.3.2006

Za objednatele: za zhotovitele:

Česká Lípa Zš Jižní 1903 20 03 01
"50lodpadkový

koš
2

1.1.a7
1.1.
1.9.

go.o.

31.12.
1xtýdně

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 20 03 01
-50l odpadkový

koš
2 1.7 . 31.B. 1x14 dní

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 20 03 01 * 240 l/ plast 1

1.1 ,07
1 l-*
1,9.

*-3CI5,-
31.12.

1xtýdně

Česká Lípa éÁini-+Sgs, -fr6{í - 240 l/ plast 1 1.7 , 31.8. 1x14 dní

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 20 03 01
*77Ollplast

sKo 2
1.1.07

1.1.
1.9.

30.6.
31.12.

1x týdně

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 20 03 0,1

* 770l / plast
sKo 2 1.7. 31.8. 1x14 dní

Česká Lípa Zš Jižní 1903 15 01 02
* 1100lplasU

PLASTY
1

,i . í. |il,
1:í:07 na výzvu

Česká Lípa
zš lizni tgog

-jídelna
20 01 25 **50 l nádoba 1 1.4.06 SD,na výzvu

Česká Lípa MŠ Jižní 1970 20 03 0í
* 240 l/plast

SKo 2
1.1.07

1.1.
1.9.

30.6.
31.12.

1x týdně

Česká Lípa Mš Jižní ,1970 20 03 01
* 240l /plast

sKo 2 1,7 . 31.8. 1x14 dní

...,l
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ulice + ěislo
něsto, obec oopisné

T"t"l"g.'a , oočet ,číslo druh nádoby ffii;
odpadu


