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SMLOUVA O DÍLO
na zajištění odvozu a odstranění/využití odpadů

I.
Smluvní strany

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38 
517 41 Kostelec nad Orlicí 
IČ :00274968 
Bankovní spojení:
dále jen Objednatel, jednající Ing. Ivanou Červinkovou, starostkou města

a

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
IČ: 42194920,
zápis v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl B., vložka 
5.389, spisová značka B.389, den zápisu 04.12.1991 
DIČ: CZ42194920 
Bankovní spojení:
dále jen Zhotovitel, zastoupený , na základě plné moci udělené
představenstvem společnosti, která v kopii jako příloha č.l tvoří nedílnou součást této 
smlouvy

se dohodly uzavřít ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku tuto smlouvu za 
podmínek uvedených v následujících článcích:

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádně v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě pro objednatele přepravu a likvidaci směsného komunálního odpadu kat. 
č. 20 03 01, objemného odpadu kat. č. 20 03 07 a biologicky rozložitelného odpadu kat. 
č. 20 02 01 prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů z areálu (shromažďovacího 
místa) Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o., v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., a dále v souladu se všemi dotčenými předpisy.

2. Objednatel se zavazuje, že bude platit za službu dle čl. II odst.l ceny dle čl. V odst.l této 
smlouvy.
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3. Obě strany souhlasí, že zavedení dalších aktivit podle požadavku může být projednáno 
v rámci dodatku k této smlouvě nebo formou jednorázového ujednání.

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí a znalostí s ohledem na jeho předmět, 
způsob, dobu a rozsah činností, v souladu s touto smlouvou a veškerými obecně 
závaznými právními a technickými předpisy, standardy, směrnicemi a normami 
užívanými v ČR a EU v době provádění díla, které se k předmětu díla vztahují.

III.
Rozsah a způsob předmětu plnění

1. Službu dle čl. II odst. 1 bude zhotovitel vykonávat ve smluvených termínech. Obsah 
sjednaných služeb tvoří následující dohodnuté činnosti:

- přeprava odpadu ke zneškodnění/využití
- manipulace s kontejnery
- pronájem kontejnerů
- odstranění/využití odpadů na skládce

2. Pro odvoz odpadu dle článku II odst. 1 bude využito vozidlo Volvo (LIAZ) JNK, sólo 
nebo v soupravě. Počet přistavených kontejnerů bude následující: 1 x kontejner 20 m3 na 
směsný komunální odpad, 1 x 20 m3 na objemný komunální dopad a 1 x 34 m3 na 
biologicky rozložitelný odpad.

IV.v
Cas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést službu v rozsahu dle čl.III odst. 1 této smlouvy od
3. 3. 2009. Místem plnění je areál sběrného dvora Technických služeb v Kostelci nad 
Orlicí.

V.
Cena plnění

1. Ceny za poskytovanou službu v rozsahu dle Čl. III odst. 1 této smlouvy jsou stanoveny ve 
výši:

- přeprava odpadu - sólo vozidlo
- přeprava odpadu v soupravě
- pronájem kontejnerů
- manipulace s kontejnery

30,- K č/1 km 
37,- Kč/ 1 km 
35,- K č/1 den/1 kont. 

120,- Kč/15 min

- odstranění odpadu (SKO) 500,- Kč/t
- odstranění objemných odpadů 500,- Kč/t
- odstranění biologicky rozložitelných odpadů 350,- Kč/t

K cenám bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši. V ceně za odstranění SKO 
a objemných odpadů odpadu není zahrnut místní poplatek dle zákona číslo 185/2001 Sb., 
přílohy č. 6.

2



XALC. 951020/2009

2. Sjednané ceny za poskytované služby mohou být lx ročně upravovány, a to po vzájemné 
dohodě obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn 
navrhnout změnu ceny vždy k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Návrh změny ceny se 
zhotovitel zavazuje předložit objednateli nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního 
roku.

3. Cena díla dle článku V., bod 1. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
potřebné k provedení díla a jeho předání objednateli, včetně veškerých vedlejších 
nákladů, dopravy, pojistného, režijních a provozních nákladů zhotovitele, daní a ostatních 
nákladů, jakož i zisk zhotovitele atd.

VL
Placení a platební podmínky

1. Fakturace bude uskutečněna po vykonám služby. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne 
doručení. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován den vykonání služby.

2. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního příkazu bankou objednatele. Pro 
případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné Částky za každý den prodlení.

3. Cena za likvidaci odpadu bude účtována dle skutečného množství dodaného odpadu. 
Podkladem pro fakturaci za přepravu odpadu budou záznamy o provozu vozidla nákladní 
dopravy, u likvidaci odpadu budou podkladem pro fakturaci vážní lístky, vydané 
zařízením na odstraněním odpadů působících v rámci skupiny firem Marius Pedersen 
Group.

4. V případě rozporu vyúčtování s rozsahem provedené služby nebo s jednotkovými cenami 
uvedenými v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu k opravě. Po 
tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Zhotovitel vystaví nový daňový 
doklad se splatností do 14 dnů ode dne doručení objednateli.

VII.
Podmínky svozu

1. Zhotovitel bude službu vykonávat na výzvám objednatele, a to nejpozději do dvou 
pracovních dnů po oznámení požadavku na odvoz odpadu. Postavování kontejnerů bude 
probíhat výměnou (prázdný kontejner za plný). Četnost odvozů zajišťuje pověřený 
pracovník Technických služeb Kostelec nad Orlicí, s. r. o.

2. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanovených termínů v důsledku nenadálých 
situací, zajistit náhradní přepravu během následujícího pracovního dne. V případě 
nedodržení stanovených termínů vzniká objednateli nárok účtovat smluvní pokutu ve výši 
0,05% z fakturované měsíční částky za každý den prodlení. Nárok objednatele účtovat 
tuto smluvní pokutu vzniká počínaje 4. pracovním dnem po oznámené požadavku na 
odvoz odpadu a to v případě, že do této doby nebyl odvoz uskutečněn. Zaplacením takto 
sjednané majetkové sankce není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
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3. Objednatel je zodpovědný za to, že odpad ve velkoobjemových kontejnerech bude 
zahrnovat pouze druhy odpadů uvedené v čl. II této smlouvy, a že odpovídají zařazení dle 
kategorizace v katalogu odpadů. V případě, že bude zjištěn nesoulad mezi specifikací 
a skutečnou dodávkou odpadu, je Zhotovitel oprávněn takový odpad nepřevzít až do 
zjednání nápravy.

4. Objednatel je odpovědný za to, že nebude docházet k přeplňování a přetěžování 
kontejnerů. Nosnost vozidla je 12 tun sólo vozidla, 24 tun v soupravě.

5. Odpad svezený z území města Kostelce nad Orlicí bude naložen do velkoobjemových 
kontejnerů o objemu 20 až 34 m1 * 3.
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VIII.
Závazky Zhotovitele

1. Zhotovitel je zodpovědný za provádění svozové služby řádně v souladu se všemi 
dotčenými předpisy.

2. Zhotovitel se zavazuje přepravit a odstranit veškerý odpad dodaný městem Kostelcem nad 
Orlicí ve smluvených termínech, který je předmětem této smlouvy. V případě, že nebude 
dostačovat přepravní kapacita vozidla bude odvoz odpadů za stejných podmínek 
pokračovat i následující den po smluveném termínu.

IX.
Pronájem

1. Pronajaté kontejnery (dále zařízení) jsou majetkem zhotovitele. Objednatel je oprávněn 
používat pronajaté zařízení pouze pro účely tomu odpovídající nebo předem dohodnuté. 
Objednatel není oprávněn dát pronajaté zařízení do podnájmu třetí straně.

2. Objednatel je povinen pečovat o to, aby na zařízení nevznikla škoda. Objednatel je 
odpovědný za jakékoli poškození pronajatého zařízení vzniklého v důsledku jeho chyby 
či jednání z nedbalosti.

3. V případě ztráty či poškození zařízení uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

4. Není-li stanoveno jinak, řídí se nájemní vztah příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a souvisejícími předpisy.

X.
Trvání a ukončení smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta se stanovuje na 2 měsíce.
Výpověď lze dát i bez uvedení důvodu písemně, jinak je neplatná. Výpovědní lhůta
začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 
smluvní straně.
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XI.
Vyšší moc

1. Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění 
závazků, jestliže jeho prodlení v plném nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je 
výsledkem nějaké události způsobené Vyšší mocí.

2. Pro účely této smlouvy znamená "Vyšší moc" událost mimo kontrolu Zhotovitele, kterou 
nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany Zhotovitele. Takové 
události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní 
omezení, dopravní embarga a stávky.

XII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, 
podepsanými statutárními zástupci obou stran.

3. Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

4. Ujednáními této smlouvy se ruší a plně nahrazují veškerá předchozí ujednání smluvních 
stran, týkající se předmětu této smlouvy.

5. Uzavření této smlouvy 1 1 ’ Teno Radou města Kostelec nad Orlicí dne
usnesením číslo RM . W.

V Hradci Králové dne 3 . j .  Za o<y V Kostelci nad Orlicí dne 3  30Cfy

Ing. Ivana Červinková - starostka
za Město Kostelec nad Orlicí
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