
SMLOUVA O DÍLO
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Uzayřená níže Uvedeného dne, mesice a roku pod]e Ustanovenj § 2586 a náSl,zákona č 8912012 Sb., občanského zakon]ku, 
"" i;";i ;;;;ěj;.ř, přec]pisů, naZhotoVenídí]a;

,,Převzetí a zajištění ukládání nebo Iikvidace odpadu''

smluvni strany

objednatel:
Technické služby města Kralupy nad VltaVou
se sídlem; Libušina í23, Kralupy nad Vltavou, PsČ 278 o.1
lC: 00066460; DlČ: CZOOO66460 _ ]

Zastoupcny: lng. Luboš Němec - ředitel
KontaKní osoba: staníslav Hejduk

(dáIe jen ,objednater .1

zhotovilel:
Miroslav Rubeš
se sídlem: Hlavní 234, Úžice. Psč 277 45
lČ:l5BB4422; DlČ:Cz5go617o2o4
f}zická osoba r]o.|.ikaiíci na základé živnostenského opráVnění



l,
obecná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je provozovatelem Zařízeni k VyužíVání odpadů na
zák|adě rozhodnutí KrEského úřadu středočeského kíaje č,j.
13B267l2007lKUsK ze dne 25,3.2008 Vydaného dle § 14 odst, 1 zákona č.
185/2001 sb., o odpadech, Ve znění pozdějších předpisů, a je osobou
opráVněnou k nakládání s odpady dle zákona č. 185l2oo1 sb., o odpadech Ve
znění pozdějších předpisů,

2.

2.

1.
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Kopie rozhodnutí Kraského úřadu
13g267l20o7lKusK ze d,ne 25.3.2oo8, je
smlouvy.

Středočeského krEe č.j,
přlpojena jako Příloha ó. 1 této

ll.
Předmět smlouvy, cena služeb

Předmětem této smlouvy je povinnost zhotovitele přebirat od objednatele
odpady uvedené V Příloze č. 2 této smlouýy a poskytovat mu další služby dle
článku ll. odst. 2 níže (dá|e společně jen ,,služby"); předmětem smlouvy je
rovněž tomu odpovídající povinnost objednatele platit Za řádně posk},tnuté
služby zhotoviteli sjednanou cenu,
Součástí předmětu plnění zhotovitele dIe této smlouvy je konkrétně:. zajištění přebírání odpadu po dobu trvání smlouvy od objednatele a

následné ukládání (případně předání k dalšímu Využití k tomu opráVněné
osobě U odpadů ktomu Způsobilých) tohoto odpadu na Skládce
provozované zhotovitelem na adrese Užice Hlavní 234 (dále jen,,skládka")
či zajištěníjeho likvidace jiným Zákonem stanoveným způsobem;. povinnost zajistit pro sběíná Vozidla zadavate]e dostatečnou dopravní
obslužnost skládky, čímž se rozumí:

a) dopravní napojení areálu skládky na mistní či Veřejnou účelovou obslužnou
komunikaci podle zákona č. 1311997 Sb,, o pozemních komunikacích, Ve
znění pozdějších předpisů, a jeho Vyhl. č. 338/20,15 Sb.,

b) zhotovitelem řízený pohyb sběrných vozidel objednatele po areálu skládky
Včetně Vlastního Vykládání odpadu podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb.;

c) možnost provedení očisty Vozidel objednatele, bUdou-li znečištěna V areálu
skládky,

Zhotovitel se zavazu]e přijímat odpady dle Přílohv ó. 2 V areáIu skládky od
pondělí do pátku V době od 7:00 do í5:00 hodin, s \^ijimkou státních svátků a
dnů pracovního klidu. V jiných termínech přijme zhotovitel odpady na skládku
pouze po předchozí domluvě s objednatelem.
Hmotnost dodávaného odpadu bude zjišťována na úředně ověřeném vážícím
zařízení, přiéemž \4isledky Vážení potvrdí Vždy příslušný řidič objednatele
podpisem Vážního lístku.
cena za služby dle této smlouvy je sjednána v Příloze č. 2 této smlou\4.,
jednotkově vždy za 1 lunu odpadu. ceny dle Přílohv č, 2 jsou uvedeny bez
DPH. Zhotoviteli Vzniká píáVo na Zaplaceni sjednané ceny Vždy po převzetí
odpadU V areálU skládky.
cena za píevzelí 1 tuny odpadu je staaoyena iako závazná, nejvýše přípustná
a obsahující veškeré náklady zhotovitele nutné pro plnění předmětu této



B,
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smlouvy, tj. Zahrnuje ipoplatek za ukIádání odpadů na skládku/spalovnu,
íinanční rezervu pro rekultivaci a asanaci Skládky, případný převoz odpadu Z
místa převzetí na skládce apod.
Shora uvedenou cenu je zhotovitel opráVněn jednostranně navýšit pouze
V následujících případech (to Však Vždy pouze o Vtýši odpovídajíci zv\išeným
nákladům zhotovitele \YVolaným příslušnou zákonnou změnou):

. zména (zvýšení) sazby DPH,

. zména (zvýšení) v,ýše zákonného poplatku za uložení odpadů na
skládku oproti stavu ke dni podpisu léto smlouvy,

. Vznik nové povinnosti platii jakékoliv daně či poplatky V souvislosti
s nakládáním s odpady podle zákonných předpisů.

Předpokládaná celková cena plnění do 290 000 Kč bez DPH.

lll.
Platební podmínky

smluvní Strany se dohodly, že cena za sIužby dle této smlouvy bude
zhotovitelem fakturována ob.iednateli jednou mésíóně vždy za předcháze]ici
kalendářní měsíc.
Jako den uskuteónéní Zdanitelného plnění Se sjednává pos|ední den v měsici
(Zdaňovací období), Vněmž byly uskutečněny náVozy odpadu, přičemž
zhotovite| Vyhotoví objednateli daňo\^ý doklad obvyklé do 5 (pěti) pracovních
dnů po skončení zdaňovacího období. Nedílnou součástí daňového odkladu
bude Vtýpis Ze samostatně Vedené průběžné evidence o přev-Zetí odpadu
objednatele během zdaňovacího období. splatnost daňového dokladu je 14
dnů ode dne doručení objednateli.
objednatel není V prodlení S placením fakturovaných částek, jestliže Vrátí
íakturu zhotoviteli do 10 (deseti) dnů od jejího doručení proto, že faktura
obsahuje nespráVné údaje, nebo pro,to, že byla vystavena V rozporu s touto
smlouvou. Konkrétní důVody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením
íaKury.
oprávněně Vystavená faktura - daňo\^ý doklad - musí mít Veškeré náležitosti
daňového dokladu Ve smyslu zákona č. 23512004 sb, o dani z přidané
hodnoty, Ve znění pozdějších předpisů, a dále musí obsahovat tyto_ údaje:

a. identifikaci zhotovitele - jméno a přúmení, sídlo, lc, Dlc, bankovní
spojení, číslo smlouvy

b. předmět plnění
c. číslo faktury
d. fakturovanou částku
e. datum uskutečnění zdanitelného plnění
f. íazilko a podpis opráVněné osoby, stvzující opráVněnost, formální a

Věcnou správnost faktury
objednatel neuplatňuje přenesenou daňovoU povinnost, tudíž Zhotovitel bude
fakuroval včetně DpH a daň bude odvádět zhotovitel,
V případě prodlení objednatele s placením ceny je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní úrok Z prodlení Ve \^ýši 0,05yo z fakturované částky, a to za
každý den prodlení z dlužné částky až do úplného zaplacení.
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IV,
Doba plnění

Tato smlouva Se uzavírá na dobu určitou do 31.12.20'18 s možností
prodloUžení, pokud se na tom smluvní slrany písemně dohodnou.

V.
PráVa a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen sodbornou péčí Zabezpečit nakládání s předanými
odpady Vsouladu s obecně ZáVaznými předpisy, Při určení způsobu plnění
není zhotovitel Vázán pokyny objednatele. Je rovněž opráVněn pověřit
posk},továním služeb dle této smlouu/ itřetí osobu jako subdodavatele, a to i

bez souhlasu objednatele.
zhotovitel je opráVněn provádět kontrolu Vhodnosti odpadu pro uložení na
skIádku během jeho převzetí od objednatele, V případé nevhodnosti odpadu
je Zhotovitel opráVněn Vráit dodaný odpad objednateli na jeho náklady. Za
nevhodný odpad se pro účely této smlouvy považuje tako\^ý odpad, kteí,ý
neodpovídá podle příslušného katalogového čísla a kategorie Katalogu
odpadů, ktený je PříIohou č. 2 této smlou\4./. za nevhodný odpad se pro účely
této smlouvy dále považUje takový odpad, jehož převzetí zhotovitelem na
skládku by V důsledku konkrétního složení odpadu a procenluálního
zastoupení jednotIi\^ých druhů odpadů na skládce bylo V rozporu s
rozhodnutím uvedeným Y Pří|oze ě. 1 této smlouvy, Vdůsledku nepřevzetí
nevhodného odpadu od objednatele nenízhotovitel s poskytováním služeb dle
této smlouvy V prodlení.
Bude-li nevhodnost odpadu zjištěna až po jeho pře\rzetí, Vyzve Zhotovitel bez
zbytečného odkladu objednatele, aby zabezpeóil na sVé náklady jeho odvoz, a
to rovněž bez zbytečného odkladu. Neučinili tak ob.|ednatel nejpozději do 3
(tří) dnů od \^ýzvy Zhotovitele, je Zhotovitel opráVněn Zajistit jiný způsob
odstranění nebo Využití nevhodného odpadu, a to bez souhlasu a na náklady
objednatele,
objednatel se zavazuje dodáVat zhotoviteli poUZe odpady uvedené V Katalo9u
odpadů, ktený je Přílohou č. 2 této smlouvy. Před předáním těchto odpadů je
objednatel povinen doložit zhotoviteli Veškeré náležitosti kodpadu, a to Ve
smyslu zák. ó.18512001 Sb., o odpadech Ve Znění pozdějších předpisů.
objednatel se zavazut)e předat zhotoviteli Všechny dokumenty dokládající
kvalitu předáVaných odpadů (předeV.ším základní popis odpadu) Vypl:ýVající ze
zákona č. 185/2001 sb. Ve Znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 29412005
o podmínkách ukládání odpadů na skládky.
objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o změně půVodně
uvedených Vlastností a kvality odpadů,

Vl.
smluvní pokuty

V případě porušení kteréhoko|iv uslanovení této smlouvy je smluvní strana
povinna písemně upozornit druhou smluvní slranu a stanovit přiměřenou lhůtu

4.

5.
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Vll.
závěrečná ustanovění

'1. obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně
přečetly, podepsaly ji po jejím projednání, podIe sVé právé a svobodné vůle,
což stvzují svými podpisy.
smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze píSemnými dodatky číslovanými
\rzestupnou řadou po dohodě smIUVních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se
za změnU smlouvy nepovažují.
PráVa a povinnosti VyplýVající Z této sm|ou4/ se řídí příslušnými Ustanoveními
7ákona č, 89/2012 sb., občanský zákoník ve znění pozdélších předpjsů a
zákona ě. 185/2001 sb., o odpadech, Ve znéní pozdějších 

'předpisů, 
pokud

z této smloUW nevypl:íVá jinak.
Tato smlouva je Vyhotovena Ve dvou stejnopjsech S platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdžíjedno Vyhotovení.
obě saany se dohodly, že obsah této smlouvy nebude předmětem
obchodního tajemství a že ji lze uveřejnit na prófilu oblednátele 1jako
Zadavatele) Věetně skutečně uhrazené ceny Ve smyslu § )19 zákona č.
134/2016 sb. o ZadáVání Veřejných zakázek, Ve znění pozdějších předpisů.
zhotovitel bere na Vědomí, že objednatel je povinný suliákt k poskytováni
iníormací podle § 2 odst. 1 zákona é, 106/í999sb., o svobodném pří.stupu

! llf9rmacím, V platném znění, a podle § 2 odst. 1 písm. b) ákooa ó.
34ol2015 sb. o registru sm|uv, ve znění pozdějších předpisů a jeho Cílem je
Vytvářet transparentní poměry při V,ýkonu Veřejné SpráVy a poskytovát

k nápravě, Pokud ani V této lhůtě nedojde ke splnění povinnosti podle této
smlouvy, má účastník, kteni porušení nezavinil, právo následujícřh sankcí
uvedených V tomto článku.

Y přípqdě prodlení objednatele s úhradou ceny za posk}.tované služby je
zhoto,Vitel. opráVněn účtovat objednateli smluvní pokutu've výši 0,05 %
z dlužné částky za každý den prodleni. Právo zhotovitele na náňradu škody
V pIné \^ýši nenísjednáním smluvní pokuty dotčeno.
V případě. prodlení objednatele s úhradou ceny za posk},tované služby po
dobu delší než jeden měsíc je Zhotovitel oprávněn pozastavit další plněni této
smlou4/ (tedy je opráVněn pozastavit přijímání dalších odpadů na skládku dle
této smlouvy) až do plného zaplacení Všech svých peněžitých pohledávek vůči
objednateli dle této smlouvy.

Y přípqdě, že nebude příjem odpadu na skládku dle této smlouvy ze strany
zhotovitele bez závažného důVodu uskutečněn a předáVaný odpad piitom
bude splňovat Veškeré podmínky touto Sm|ouvou a příslušnými právnimi
předpjsy. stanovené pro jeho uložení na skládku (včetná podmíňky vilodnosti
dle článku V. odst_ 2 této smlou4/), může být objednatelem zhotoviteli
účtována smluvní pokuta Ve \^ýši 3oo,- Kč za každý den prodlení. o existencj
závažného důvodu je zhotovitel povinen objednatele informovat ihned, jakmile
se o. něm dozví. zhotovitel přijme odpad bez zbytečného odkládu po
odpadnutí ZáVažného důVodu, nedohodnoU-li se smluvní strany jinak.
Neodstraní-li jedna smluvní sirana porušení smluvní poviňnosti ani po
písemném upozomění V dodatečně poskytnuté lhůtě, je druhá smluvní strana
opráVněna od této smlouvy odstoupit.
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oteVřené inforl.nace VeřejnoSti. objednatel souhlasí se ZpříStUpněnirn či

Zveře]nénirn celé této Sm]oUVy V jejírn plném zné , jakož i Všech úkonů a
okolností stouto Smlouvou Souvisejíaich. Zveřejnéní této srnlouvy V reg StrU

smluv Zajistí V Zákonné lhútě objednatei kteď Se Zavazuje .Zhotovite]e o

Sp]nění této povinnostl neprodleně informovat alespoň proStřednictvírn e-

rn ailu.

Příohy:
Přílohá č, 1 - rozhodnUtí Krajského úřaC]u Středočeského kraje č,j-

138267 l2o07 lK|JsK Ze dne 25 ,3 .2008
Příloha č,2 - přehled odpadů likVidoVaných Zhotovitelem

V Kralupech nao Vltavou o,]e; , " 
V l^,rdiJpech 1dd Vltdvou dle: ,



Příloha č,2 (Přehled odpadů likvidovaných zhotovitelem) ke SmlouVě o dílo

č. 1lHl2018

Převzetí a zajištění ukládání nebo Iikvidace odpadU

t

Cenl Rč ftcz DPII)

]00,

300.-

odDollu: odDndu:

l]0l02 slavebni ý!ť

170]0i lrelon

l70504 200,


