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Kruénohorské komunélni sluiby
Marius Pedersen Group :5

SMLOLJVA o onvog; A ZNESKODNENI SMESNEHO @MUNALNnODPADU

I.SMLUVNiSTRANY

Objednatel: SOU stavebni, 0U a U Zhotovitel: Kruénohorské komunélni sluiby a. s.
Sidlo: Fréni Srémka 1350. Teplice 415 01 Sidlo: Modlany 34, 417 13 Modlany
Provozovna: Fréni Srémka 1350, Teplice 415 01 Zapsané: u KS Usti nad Labem odd.B, vIoZka 1129
Zastoupeny: /, AV / V [/- Zastoupeny: Bc. Radkem Sokolem, feditelem spoleénosti

'0' “fir/66647 4 ”Ifiiu zplnomocnénSIm k jednéni jménem
, )//*//g/ (17;? ’ 67/25 pfedstavenstva spoleénosti

ICO: 0049 70 88 ’ ICO : 250 398 22
DIC: DIC: 210-250 398 22
Cislo Uétu: Cislo L'Iétu:
Bank) spojeni: Bank. spojeni: CSOB Hradec Krélové
Telefon: 0417/575343 Telefon: 0417/56 57 84

ILPREDMETSMLOUVY
1. Pfedmétem smlouvy je zajiéténi odvozu a zneékodnéni smésného komunélniho odpadu (dale jen SKO) ze zhotovitelem

odsouhlasenYch na’dob vdohodnuth éasovflch intervalech dle pfilohy ('3. 1 této smlouvy zhotovitelem pro objednatele.Objednatel se zavazuje Fadné a véas zhotoviteli za tuto sluibu platit cenu stanovenou podle podminek uvedenych vtéto
smlouvé.

Ill. ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN
1. Zhotovitel se zavazuje:
a) realizovat tuto smlouvu v souladu s jejimi ustanovenimi
b) odvoz SKO zajiét’ovat z nédob objednatele 6i pronajatych nédob zhotovitele, které odpovidaji béinému standardu odpadovych

nédob (popelnice P 110 kov. P 80, P 120, P 240. P 340 plast a kontejnery K 1100 kov i pIast, K 660, K 770 plast) a technickyma kvalitativnim provedenim odpovidaji zésadém bezpeénosti préce pfi manipulaci s nimi
c) zabezpeéit objednateli pfistaveni a prona’jem poiadovaného mnoistvi a typu odpadoch na’dob pro UCel zajiéténi CL 020 a

zneékodnéni SKO
d) u nédob pronajatych zhotovitelem objednateli provédét jejich adribu, i nahradit nédobu, které je z technického abezpeénoatniho hlediska déle nepouiitelné
e) zabezpeéit v intervalech dohodnutych v pfiloze (3. 1 smlouvy vyprazdfiova’ni odpadovych nédob s obsahem SKO. jeho odvoz a

zneékodnéni v souladu s platnou legislativou Ceské republiky
f) po provedeni vysypu vrétit nédobu na misto. odkud byla pfevzata
g) zabezpeéit odvoz a zneékodnéni SKO umisténého pouze v pytlich poskytovanych zhotovitelem na svozové trase vterminusvozu SKO z klasickf/ch nédob
h) odstranit pfipadné zneéiéténi zpflsobené zaméstnanci zhotovitele pfi manipulaci s nédobami Ci pytli
i) v pfipadé nedoeeni oznémeného terminu odvozu SKO z viny zhotovitele zajistit néhradni provedeni této sluiby nejpozdéji do24 hodin
j) poskytnout pfisluénému objednateli informaci o dni pravidelného odvozu SKO i jeho pfipadnych zmén
k) v pfipadé neprfijezdnosti svozové trasy nebo jinych pfiéin, které nejsou na strané zhotovitele zajistit néhradni Feéeni po dohodé

s objednatelem
I) Upravu cen provédél vyhradné vydénim cenikem sluieb v dobé ne kratéi nei 30 kalendéfnich dnfl pied datem jeho platnosti
m) dodriovat ustanoveni zékona o odpadech v platne'm znéni, jakoi i daléich zavaznych norem a zékom"; Ceské republiky)

mistnich vyhlaéek a nafizeni

2. Objednatel se zavazuje: .
a) uréit stanoviété nédob na SKO a nést zodpovédnost za jeho fadné oéetfeni z pohledu pfisluénych vyhlééek a za'kona v 916mg“?

znéni, pfedev§im zékona o pozemnich komunikacich. hygienickych pfedpisfi a majetkoprévnich vztahi‘: k pozemku Sta ovuste
nédob . . . ' " d hodnuter‘b) objednat u zhotovitele odvoz a zneékodnéni SKO ztakového mnoistvi a kapacnty §berovych nadob. aby firnzegpm “a“
intervalu poskytovéni sluiby nedochézelo kjejich pfeplfiovéni (odvoz volné vysypaneho odpadu a odpadu uo . -
sbérné nadoby » kromé pyflfl poskytnutych Zhotoviteiem — neni pfedmétem této smlouvy)










