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"W” FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE s POLIKLINIKOU

140 59 PRAHA 4 - KRČ, VÍDENSKÁ soo

SMLOUVAO ooo/wee VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH voo

SMLUVNÍ STRANY:

DODAVATEL:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

jednající MUDr. Petrem Malým, ředitelem

IČ: 00064190

DIČ: C200064190

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 36831-041/0100

Zřizovací listina ze dne 31.12.1999 č.j. 48193/99

a

ODBĚRATEL:

Institut klinické a experimentální medicíny

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

jednající MUDr.Štefanem Vítkem, CSc., ředitelem

IČ: 00023001

DIČ: 0200023001

Bankovní spojení: ČSOB Praha

číslo účtu: 126005018/0300

Zřizovací listina ze dne 1.8.2001 č.j. 16037/2001

uzavírají podle ustanovení § 269 odst. 2 zák. č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů tuto

smlouvu.

l. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele dodávat odběrateli z odběrů z městského vodovodu

pitnou vodu v kvalitě předepsané právními předpisy a provádět služby bezpodmínečně nutné

k zajištění odvodu odpadních vod kanalizací z objektů odběratele do městské kanalizační sítě

a závazek odběratele zaplatit dodavateli cenu za tyto služby ve formě vodného a stočného.

1. Dodávka vody

Dodavatel se zavazuje dodat pitnou vodu odběrateli z odběrných míst na městském vodovodu

do míst předání (podle čl. II. této smlouvy) a umožnit tak odběrateli nakládat s dodanou vodou

za podmínek a vrozsahu stanoveném touto smlouvou. Odběratel se zavazuje zaplatit za

dodávku vody cenu (vodné) dle čl. IV. této smlouvy



2. Odvádění odpadních vod

Závazkem dodavatele je zajistit bezpečný a plynulý odtok odpadních vod areálovou kanalizační

sítí a udržovat provozuschopnost areálové kanalizační sítě. Odběratel se zavazuje zaplatit za

službu spojenou s odváděním odpadních vod cenu (stočné) dle čl. IV. této smlouvy.

". Místa předání dodávky vody a odvedení odpadních vod

Závazek dodávky vody je splněn jejim průtokem hlavním uzávěrem domovní přípojky objektu.

Dodavatel má ve své správě areálový vodovodní řád od připojení areálu na městskou sít'

k patám jednotlivých objektů.

Množství dodané vody pro pavilony A1 a G6 bude určováno technickým výpočtem podle vyhl.

—428/2001 Sb., vplatném znění, přílohy 12. Množství dodané vody pro pavilony Va

MR+CT je měřeno vodoměry, jež jsou chápány jako obchodní měřidlo.

Závazek odvedení odpadní vody je splněn jejím průtokem domovní přípojkou vmístě paty

objektu.

III. Smluvní podmínky

1. Předpokládané množství dodávané vody

voda pitná:

CELKEM 1680m3lrok

2. Předpokládané množství odváděné vody

voda odvedená:

CELKEM 1680m3Irok

3. Stanovení množství dodávané vody

Odečtem vodoměrů umístěných:

Pro pavilon V — ve vodoměrné šachtě při hlavní komunikaci

Pro pavilony MR+CT společný vodoměr ve vodoměrné šachtě u objektu CT

Podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném

znění, přílohou 12 pro pavilon G6 a A1,

Pro stanovení spotřeby vody technickým výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody

se touto smlouvou sjednává množství 16 m3 vody na jednoho pracovníka a rok. Počet

pracovníků: pavilon A1 —- 22 pracovníků, G6 - 25 pracovníků.

4. Stanovení množství odváděné vody

Odečtem vodoměrů umístěných:

Pro pavilon V — ve vodoměrné šachtě při hlavní komunikaci

Pro pavilony MR+CT společný vodoměr ve vodoměrné šachtě u objektu CT

Podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném

znění, přílohou 12 pro pavilon G6 a A1

Pro stanovení spotřeby vody technickým výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody

se touto smlouvou sjednává množství 16 m3 vody na jednoho pracovníka a rok. Počet

pracovníků: pavilon A1 — 22 pracovníků, GS - 25 pracovníků.
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5. Přípustné znečištění odpadních vod

Odběratel se zavazuje:

a) dodržovat stanovené ukazatele pro vypouštění odpadních vod do areálové

kanalizační sítě:

Jakost vypouštěných odpadních vod bude posuzována podle nejvyšší přípustné míry

znečištění:

 

parametr max mq/I

BSK 5 500

CHSK (na dichroman) 600

nerozpuštěné látky 500

pH 6 — 8,5

tuky a oleje rostl. a živoč. původu 50

teplota 40 °C

U látek neuvedených je odběratel povinen dodržovat hodnoty stanovené kanalizačním

řádem kanalizace pro veřejnou potřebu.

b) nevypouštět látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno nebo

závadné látky, které nejsou odpadními vodami

c) nepřipojit kanalizační zařízení dalšího uživatele na svou vnitřní kanalizaci bez

písemného souhlasu dodavatele

Závadné látky, které nejsou odpadními vodami

a) ropné látky

b) jedy a jiné chemické látky škodlivé zdravi

c) žíraviny

d) radioaktivní zářiče a radioaktivní odpad

e) hnojiva, přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců

f) kaly nebo pevné znečištěné látky a odpady všeho druhu vzniklé při

- sběru a svozu odpadů

- při čištění skladovacích nádrží, přepravních prostředků, manipulačních ploch a

vozovek znečištěných ropnými látkami

- při odstraňování popelovin

9) jiné rozpustné volně skladovatelné látky, zejména posypové soli

h) použité obaly závadných látek

i) použité fritovací oleje 2 potravinářské výroby

6. Měření kvality vypouštěných odpadních vod

Dodavatel je oprávněn provádět zjišťování kvality vypouštěných odpadních vod. Odběr

vzorků provádí dodavatel, který je povinen vyzvat k účasti na odběru zástupce odběratele.

Za rozhodující se považuje výsledek rozborů vzorků odpadních vod provedený

v akreditované laboratoři. V případě zjištění, že stanovené ukazatele nebyly dodrženy, hradí

náklady na odběr vzorku a jejich rozbor odběratel. Zjištěné hodnoty jsou směrodatné pro

případné sankce za překročení sjednaných ukazatelů.

7. Stanovení množství dodané pitné vody a vypouštěných odpadních vod

Stanovení množství dodané pitné vody a vypouštěných odpadních vod je určováno:

a) U odběrů měřených vodoměrem na základě skutečných odběrů za předchozí kalendářní

rok, toto sjednané množství se může od skutečného množství lišit. Dodavatel i odběratel

prohlašují, že případné odchylky od sjednaného množství nebudou penalizovány ze

strany odběratele ani dodavatele z důvodu překročení ani neodebrání předpokládaného

objemu či vypouštěného objemu vody podle č|.ll|, odst. 1. a 2. této smlouvy.

b) U odběrů stanovených na základě technického propočtu pomocí ročních čísel potřeby

vody bude technický výpočet proveden na základě podkladů odběratele (počet osob).

c) Množství odebrané pitné vody a množství odváděných odpadních vod bude každoročně

upřesňováno písemně číslovaným dodatkem k této smlouvě.
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IV. Cena za dodávky a služby

Náklady na odstraňování havárií a mimořádných událostí nejsou započteny vkalkulaci.

Uhrada za provedené práce bude odběrateli účtována samostatně podle prokazatelně

vynaložených nákladů.

Dodávka vody a fakturace za provádění služeb spojených s dodávkou vody a odváděním

odpadních vod bude účtována na základě kalkulace pro příslušný rok a bude hrazena

fakturou za příslušné splátkové období.

. Dohoda o výši vodného a stočného bude každoročně upřesňována a bude zpracována

formou číslovaných dodatků ktéto smlouvě, kterě'budou nedílnou součástí této smlouvy.

Pokud se smluvní strany nedohodnou na výši úhrady na další období, platí původní cena až

do uzavření dohody nové, pokud se strany nedohodnou jinak.

V. Sankce za porušení smlouvy

Poruší-li odběratel měřící zařízení (vodoměr), popřípadě uvede-li nesprávné údaje pro

technický výpočet množství odebírané pitné vody nebo množství vypouštěných odpadních

vod, zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý zjištěný případ.

. Odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč jestliže:

a. neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření

jeho stavu a řádný odečet naměřených hodnot nebo neodstraní neprodleně překážky,

které tomuto brání,

b. neumožní odběr vzorku odpadních vod v kanalizací před jejím napojením na kanalizaci

dodavatele.

. Poruší-Ii odběratel ustanovení odst. 6, pism. a) článku Ill. nebo vypustí-Ii odpadní vody do

kanalizace dodavatele bez možnosti kontroly jejich kvality, zaplatí provozovateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý překročený hodnostní ukazatel zvlášť, stejně jako za

každé vypuštění odpadních vod bez možnosti kontroly jejich kvality zvlášť.

Poruši—li odběratel ustanovení odst. 6., písm. b) článku lIl., zaplatí dodavateli smluvní pokutu

ve výši 10.000.- Kč, a to za každý druh takové látky zvlášť a za každý zjištěný případ.

Poruši-li odběratel ustanoveni odst. 6., písm. c) článku |||., zaplatí dodavateli smluvní pokutu

' ve výši 1o.ooo.- Kč.

Bude-li dodavateli uložena sankce ze strany kontrolnich orgánů za porušení povinností na

úseku vodního hospodářství a uložení této sankce bude prokazatelně zaviněno neplněním

povinností odběratele z této smlouvy, přechází plnění této sankce na odběratele v plné výši.

Při opakovaném porušení povinnosti sankcionovaných podle odst. 1., 2., 3., 4. a 5. tohoto

článku je odběratel povinen zaplatit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. Poruší-li odběratel

tutéž smluvní povinnost potřetí, je dodavatel oprávněn okamžitě odstoupit od této smlouvy

pro neplnění smluvních povinností ze strany odběratele.

Podkladem pro stanovení smluvní pokuty podle odst. 3. a 4. tohoto článku je výsledek

rozboru kontrolních odběrů odebraných dodavatelem, provedený akreditovanou laboratoří.

. Odběratel je povinen uhradit dodavateli jednoznačně prokázané zvýšené náklady,

vynaložené na opatření vyvolaná překročením limitních hodnot znečištění vypouštěných
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odpadních vod (odst. 6, písm. a) článku Ill.) nebo vypouštěním zakázaných látek (odst. 6,

písm. b) článku III.), jakož i náklady na opatření potřebná ke zjištění těchto skutečností

(náklady odběru vzorků a jejich rozborů). Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu

škody. vzniklé zjednání odběratele v rozporu s touto smlouvou.

10. Smluvni pokuta a případná náhrada škody se účtují samostatnými fakturami se splatností

třicet dnů od data vystavení.

VI. Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá od 1.2.2006 na dobu neurčitou.

Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je

tříměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve

kterém byla výpověď doručena.

M
_
t

VII. Závěrečná ujednání

_
\

. Veškeré změny této smlouvy je možno provádět pouze písemnou dohodou formou

číslovaných dodatků.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, 2x pro každou smluvní stranu.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenové ujednání na rok 2006 a dohoda o fakturaci

Příloha č. 2: Kalkulace ceny za dodávku vody a služby spojené s odváděním odpadních vod

a čištěním infekčních odpadních vod v areálu FTNsP pro účetní období roku 2006

ř
W
N

V Praze dne "6122805 V Praze dne .....2. 9—11'2008

a oavaee -
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod

Cenové ujednání na rok 2006 a dohoda o fakturaci

DODAVATEL:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

se sídlem Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

jednající MUDr. Petrem Malým, ředitelem

IC:v00064190

DIC: C200064190

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 36831-041/0100

Zřizovací listina ze dne 31.12.1999 Č.j. 48193/99

a

ODBĚRATEL:

Institut klinické a experimentální medicíny

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

jednající MUDr. Stefanem Vítkem, CSc., ředitelem

1c:v 00023001

DIC: c200023001 .

Bankovní spojení: CSOB Praha

číslo účtu: 126005018/0300

Zřizovací listina ze dne 1.8.2001 č.j. 16037/2001

Dohoda o fakturaci na vodné a stočné.

I.Cenové ujednání

Cena za dodávky a služby je pro rok 2006 stanovena dohodou následovně:

Vodné - voda pitná: 31,10 Kč/m3 dodané vody

Stočné — voda odvedená: 27,46 Kč/m3 odvedené vody

K cenám se připočítává 5% DPH

1.1 Dohoda o dodávce vody a odvedení odpadních vod na období 1.2. až

31.12.2006

Vodné Stočné

(m3/měs.) (m3/měs.)

Pavilon A1 29 29

Pavilon G6 33 33

Pavilon MR+CT dle vodoměru dle vodoměru

Pavilon V dle vodoměru dle vodoměru



  

 

1.2 Fakturace a platební podmínky

Fakturace za dodávku vody a provádění služeb spojených s odváděním odpadních

vod bude účtována na základě cenové kalkulace pro příslušný rok. Dodavatel předá

fakturu za odběr vody do 16. dne následujícího měsíce. Odběratel uhradí fakturu

bezhotovostním převodem na účet dodavatele do 60 dnů po jejím obdržení.

Faktura bude obsahovat náležitosti dle § 12 zák. č. 588/1992 Sb., o dani

z přidané hodnoty v platném znění.

II. Další ujednání

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne 45111005 V Praze dne 29112005

  

 

Za dodavatele

  

 


