
Smlouva o odvozu a zneškodnění odpadu
č.j. KRPB-261110-14/ČJ-2017-0600VZ

ČI. I.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená JUDr. Yvettou Kuderovou, vedoucí Odboru specializovaných činnosti
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu:
kontaktní pracovník: Bc. Michal Tomsa, tel.: , e-mail:

na straně jedné jako původce odpadu

a

obchodní firma: Kaiser servis, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 608/36, 678 01 Blansko
zastoupená Radimem Opluštilem, jednatelem společnosti
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni: KB Brno, as.
číslo účtu:
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka
kontaktní spojení: Petr Lichtenberg, tel.: , e-mail:

na straně druhé jako oprávněná osoba

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen ,,Občanský zákoník") tuto

smlouvu
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ČI. íl.
Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy
Oprávněná osoba se zavazuje, že bude pro původce odpadu provádět odvoz
a zneškodnění odpadů kategorie O a n v objektech Krajského řediteistvi policie
Jihomoravského kraje, a to na základě konkrétních dňčich objednávek dle aktuálních
potřeb původce odpadu, v nichž bude specifikován konkrétni druh odpadu, rozsah prací,
termín a místo plnění. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této
smlouvy.

2. Množství odpadu uvedené v Příloze č. 1 je pouze předpokládané a skutečný objem
předmětu plnění dle jednotlivých položek závisí na potřebách původce odpadu.

3. Předmět plněni bude prováděn v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek dále specifikovaných.

ČI. Ill.
Povinnosti smluvních stran

1. Oprávněná osoba je zejména povinna:
a) provést a odebrat předmět plnění řádně a včas,
b) provést předmět plněni ve stanoveném místě, stanoveným způsobem,
C) opatřit věci potřebné k provedeni předmětu plnění,
d) upozornit původce odpadu na překážky znemožňujÍcÍ provedeni předmětu plnění,
e) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plnění.

2. Původce odpadu je zejména povinen:
a) poskytnout oprávněné osobě potřebné spolupůsobení,
b) zaplatit ve lhůtě splatnosti sjednanou cenu za předmět plněni.

.. ČI. iv.Práva smluvních stran
1. Oprávněná osoba je zejména oprávněna:
a) požadovat od původce odpadu řádné a včasné plněni jeho povinností podle ČI. Ill.,

odst. 2, a to v řádné či náhradní lhůtě,
b) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností původce odpadu.

2. Původce odpadu je zejména oprávněn:
a) požadovat od oprávněné osoby potřebnou součinnost,
b) požadovat od oprávněné osoby řádné a včasné plnění jeho povinností dle článku Ill.,

odst. 1, a to v řádné či náhradní lhůtě,
c) požadovat od oprávněné osoby náhradu za jeho vadné a opožděné plnění dle článku III.,

odst. 1, včetně náhrady za způsobené škody,
d) odstoupit od smlouvy při podstatném porušeni povinností oprávněné osoby.

ČI. V.
Dodací podmínky

1. Místo provedení předmětu plněni:
Místem prováděni předmětu plnění jsou objekty Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje v rámci teritoria jeho působnosti. Odpad bude odvážen převážně z areálů Pražákova
54, Brno a Křenová 66, Brno. V menší miře bude odpad odvážen i z objektů, které jsou
dislokovány ve všech okresech Jihomoravského kraje.
Konkrétní místo bude uvedeno v dÍ|čÍ objednávce. výjezdním místem oprávněné osoby
je Trnkova 111, 628 00 Brno (areál ZETOR OLD).
2. Způsob provedení předmětu plněni:
Oprávněná osoba se zavazuje, že bude provádět předmět plnění na základě konkrétních
telefonických objednávek opakovaně, a to v terminu, na kterém se oprávněná osoba
a původce odpadu dohodnou v konkrétní objednávce. Pověřeným pracovníkem za původce
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odpadu je referent životního prostředí Odboru specializovaných činnosti Be. Michal Tomsa,
tel.: , .

ČI. VI.
Odpovědnost za vady

1. Předmět plnění má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této
smlouvě.

2. Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku.

ČI. VIl.
Cena plněni a platební podmínky

1. Cena za předmět plněni a způsob ieijho určení:
Cena za předmět plněni je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona Č.526/1990
Sb. o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky oprávněné osoby ze dne 2. 2. 2018 viz
Příloha č. 1 smlouvy.

2. jednotkové ceny za předmět plnění uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány
za maximálně přípustné a nepřekročitelné, s výjimkou změny zákonných sazeb DPH.

3. Celková cena za předmět smlouvy na základě konkrétních dÍ|čÍch objednávek
nepřesáhne 749.000,-- KČ bez DPH za dobu plnění.

4. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady potřebné pro realizaci předmětu plněni.

5. Platební podmínky:
Původce odpadu se zavazuje uhradit cenu do 21 dnů od obdrženi daňového dokladu
za provedeni předmětu smlouvy, a to převodem na účet oprávněné osoby. Fakturace bude
prováděna 1 x za měsíc společně pro všechny objekty (místa plněni).

6. Vystavování daňových dokladů:
a) daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
- číslo daňového dokladu a smlouvy o odvozu a zneškodnění odpadu,
- název a sídlo oprávněné osoby a původce odpadu,
- DIČ oprávněné osoby a původce odpadu,
- den vystavení a splatnosti daňového dokladu,
- přesný soupis prací provedených na jednotlivé objekty,
- strukturu platby,
- číslo účtu, na který má být placeno.

b) Za datum uhrazení daňového dokladu se považuje den, kdy byla částka uvedená
v daňovém dokladu odepsána z účtu původce odpadu.

c) Oprávněná osoba je povinna daňové doklady zasílat za všechny objekty na níže
uvedenou adresu původce odpadu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor specializovaných činností
Bc. Michal Tomsa
Kounicova 24
611 32 Brno.

Daňový doklad je možno zasílat v písemné i elektronické formě, a to na e - mailovou adresu
původce odpadu:

z e-mailu oprávněné osoby .



strana 4 smlouvy č.j. KRPB- KRPB-261110-14/ČJ-2017-0600VZ

d) Původce odpadu je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu,
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté v této smlouvě s tím,
že doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho
doručení původci odpadu.

e) Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání vystavené částky z účtu
původce odpadu.

f) Zálohové platby původce odpadu neposkytuje.

e) jestliže je oprávněná osoba dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je původce odpadu oprávněn
provést zajišt'ovací úhradu DPH na účet přIslušného finančního úřadu a uhradit oprávněné
osobě pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku původce odpadu.

Č!. Vilt.
Podmínky odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit, pokud dojde k podstatnému
porušení smluvních vztahů a pokud tento úmysl si navzájem smluvní strany oznámí
do 10 dnů od vzniku podstatného porušení povinnosti.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušeni nebude mít zájem na takovém
plnění smlouvy.

3. Za podstatné porušeni se považuje zejména:
a) prodlení oprávněné osoby s provedením předmětu plnění déle než 5 dnů a původce
odpadu se na tomto prodlení nijak nepodj|e|,
b) původce odpadu nesplní své finanční závazky vůči oprávněné osobě a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.
c) oprávněná osoba může také odstoupit od smlouvy, jestliže původce odpadu neposkytne
nutné protiplnění a tím způsobí oprávněné osobě neschopnost provést určitý úkon.
Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když oprávněná osoba dohodla s původcem
odpadu písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
d) nesplnění kvalitativnIch a kvantitativních požadavků původce odpadu,
e) pokud se oprávněná osoba stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. IX.
Zajištění splněni závazků a povinností smluvních stran

1. V případě, že oprávněná osoba neprovede odvoz odpadu ve sjednaném termínu, zaplatí
původci odpadu smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení, a to ve výši Kč 5ÔÔ,t-.

2. Sankce nebude uplatněna pouze v případě, že odvoz nebyl proveden z důvodů, které
nemohla oprávněná osoba předvídat ani ovlivnit (nepříznivé klimatické podmínky apod.).

3. V případě neuhrazeni daňového dokladu původcem odpadu v terminu uvedeném v čl.Vll.,
odst. 5 této smlouvy, má oprávněná osoba právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 %
z vystavené částky VC. DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení oprávněné osoby či v případě vadného plnění, které bude mít
za následek způsobeni škody, bude postupováno dle občanského zákoníku.
5. Škody způsobené oprávněnou osobou při prováděni předmětu smlouvy na vlastnictví
původce odpadu či třetích osob v místě plněni díla, odstraní oprávněná osoba na své
náklady.
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ČI. X.
Vznik, změna a zánik smlouvy

' 1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného
oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.

4. K zániku smlouvy může dojit:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) dohodou smluvních stran,
C) odstoupením jednou ze smluvních stran,
d) výpovědí jednou ze smluvních stran bez udáni důvodu. výpovědní lhůta činí 1 měsíc

a začíná plynout 1. den měsíce nás|edu|ÍcÍho po jejím doručení druhé smluvní straně,
e) vyčerpáním celkové finanční částky viz u. VIl. odst. 3 této smlouvy.

ČI. XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavření smlouvy rozhodujÍcÍ.

2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněnhn) této smlouvy,
jakož i dalších skutečnosti souvisejicích se smluvním vztahem založeným touto smlouvou,
a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně
podle jiných předpisů.

4. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu původce odpadu. Strany prohlašují,
že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje,
utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle
zákona o registru smluv.

5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Oprávněná osoba obdrží jeden stejnopis, původce odpadu ob s.

6. Tato smlouva o dílo obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu rá obsahuje
5 (slovy: pět) stran textu.

V Brně dne Y .Q . 2^9"1 t? 12 -OZ- 2018

za původce odpadu
JUDr. Yvetta Kuderová

vedoucí Odboru specializovaných činností

za oprávněnou osobu
Radim Opluštil

jednatel společnosti

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
krajské ředitelství poLlaE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24 .
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Krycí Jist nabídky:

Ýzev veřejné zakázky malého rozsahu:

šOdvoz a zneškodnění N a O odpadů pro KŘP jmk."

1. Identifikační údaje dodavatele:
Obchodní firma nebo název: Kaiser servis, spol. s r.o.
Sídlo: Bezručova 608, 678 01 Blansko
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: DIČ:
Bankovní spojení: KB Brno číslo účtu:
Kontaktní osoba: Petr Lichtenberg
Telefon: e-mail:
E-mail pro účely zasláni daňového dokladu elektronicky:
2. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Kat. č. Kat. Název odpadu MJ Předpokládané Cena/Mj Cena/Mj KČ
množství KČ bez vč. DPH

odpadu t/rok DPH

030105 O Piliny, hobliny, odřezky, tuna 1 950,00 1 149,50
dřevotřískové desky a dýhy,
neuvedené pod číslem 030104

060101 N Kyselina sIrová tuna 0,02 2 000,00 2 420,00

060102 N Kyselina chlorovodíková tuna 0,02 2 000,00 2 420,00

060104 N Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá tuna 0,02 2 000,00 2 420,00

060105 hl Kyselina dusičná a kyselina dusitá tuna 0,02 2 000,00 2 420,00

060106 N jiné kyseliny tuna 0,01 5 500,00 6 655,00

060203 N Hydroxid amonný tuna 0,01 2 000,00 2 420,00

060204 N Hydroxid sodný a hydroxid draselný tuna 0,01 5 500,00 6 655,00

070103 N Organická halogenovaná rozpouštědla, tuna 0,01 2 000,00 2 420,00
promývací kapaliny a matečné louhy

080111 N Odpadní barvy a laky obsahující tuna 0,3 5 500,00 6 655,00
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

130205 N Nechlorované minerálni motorové, tuna 3 zdarma zdarma
převodové a mazací oleje

130206 N Syntetické motorové, převodové a tuna 3 zdarma zdarma
mazací oleje

130208 N jiné motorové, převodové a mazací tuna 1 arma
oleje



l Ĺ40F

1501

1501

r, Ĺ40603 N Jiná rozpouštědla a směsi tuna 0,1 5 500,00 6 655,00

rozpouštědel

150101 O Papírové a lepenkové obaly tuna 2 950,00 1 149,50

150102 O Plastové obaly tuna 2,5 950,00 1149,50

150103 O Dřevěné obaly tuna 1 1 000,00 1 210,00

150110 N Obaly obsahujÍcÍ zbytky nebezpečných tuna 0,4 5 500,00 6 655,00
látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

150202 N Absorpční činidla, filtrační materiály tuna 0,1 5 500,00 6 655,00
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami

150203 O Absorpční činidla, filtrační materiály, tuna 0,05 950,00 1 149,50
čistIcI tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené po číslem 150202

160103 O Pneumatiky osobní tuna 0,1 1 950,00 2 359,50

160107 N Olejové filtry tuna 0,8 5 500,00 6 655,00

160112 O Brzdové destičky neuvedené pod tuna 0,1 2 000,00 2 420,00
číslem 160111

160113 N Brzdové kapaliny tuna 0,02 5 500,00 6 655,00

160114 N Nemrznoucí kapaliny obsahujÍcÍ tuna 0,2 5 500,00 6 655,00
nebezpečné látky

160119 O Plasty tuna 0,7 1 800,00 2 178,00

160120 O Sklo tuna 0,25 1 800,00 2 178,®

160506 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, tuna 0,1 9 500,00 11495,00
které jsou nebo obsahuji nebezpečné
látky

160507 N Vyřazené anorganické chemikálie, tuna 0,2 2 000,00 2 420,00
které jsou nebo obsahují nebezpečné
látky

160508 N Vyřazené organické chemikálie, které tuna 0,8 2 000,00 2 420,00
jsou nebo obsahují nebezpečné látky

160601 N Olověné akumulátory tuna 0,05 zdarma zdarma

160602 N Nikl-kadmiové baterie a akumulátory tuna 0,05 500,00 605,00

160603 N Baterie obsahujÍcÍ rtuť tuna 0,05 500,00 605,00

170102 O Cihly tuna 2 500, 5,00

170201 O Dřevo tuna 15 1 ooo, 0,00

;
,



,/0203

' 170504

- 170903

,/0203 O Plasty tuna 0,2 1000,00 1 210,00

' 170504 : O Zemina a kamení tuna 5 500,00 605,00

- 170903 ' N jiné stavební a demoliční odpady tuna 2 1 800,00 2 178,00
: (včetně směsných stavebních a

demoličních odpadů) obsahujÍcÍ
nebezpečné látky

170904 O Směsné stavební a demoliční odpady tuna 13 1 800,00 2 178,00
neuvedené pod čísly 170901, 170902
a 170903

180202 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování tuna 0,2 6 000,00 7 260,00

, jsou kladeny zvláštní požadavky
s ohledem na prevenci infekce

ľ

) 180203 O Odpady, na jejichž sběr a odstraňování tuna 0,1 5 000,00 6 050,00

nejsou kladeny zvIáštni požadavky
s ohledem na prevenci infekce

200102 O Sklo tuna 0,2 950,00 1 149,50

, 200111 O Textilní materiály tuna 0,5 950,00 1 149,50
l

200121 N Zářivky a jiný odpad obsahujÍcÍ rtuť' tuna 0,1 3 500,00 4 235,00

200135 N Vyřazené elektrické a elektronické tuna 0,3 2 000,00 2 420,00

, zařIzenI obsahujÍcÍ nebezpečné látky
neuvedené po čísly 200121 a 200123

r- 200136 O Vyřazené elektrické a elektronické tuna 1 2 000,00 2 420,00
zařízení neuvedené pod čísly 200121,
200123 a 200135

: : 200138 O Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 tuna 3,5 1 000,00 1 210,00
|'1
! 200139 O Plasty tuna 0,5 950,00 1149,50

i 200201 O Biologicky rozložitelný odpad tuna 8 950,00 1149,50

' 200202 O Zemina a kameny tuna 2 500,00 605,00

'i 200301 o směsný komunálni odpad tuna 65 950,00 1 149,50

200307 o objemný odpad tuna 30 950,00 1 149,50
l

CENA CELKEM: 120 650,00 145 986,50
)

(
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Typ vozidla Druh zařízeni

CENA ZA DOPRAVU: l

!Typ vozidla Druh zařízeni ADR Doprava Doprava cena Manipulacxz (KČ,/3.5min.) žjez Man|pulace
cena za 1 za l km vC. dph dph (Kčj15min.)

km bez DPH vč. DPH

FORD Ford transit ANO 14,00 16,94 80,00 96,80
TRANSIT s hydraulický

m čelem,

nosnost cca
1,5 tuny

1VECO Daily Nečo Daily ANO 14,00 16,94 80,00 96,80
s hydraulický

m čelem,
nosnost cca 3

tuny

MAN -skříň MAN skříň ANO 16,00 19,36 80,00 96,80
s hydraulický

m čelem,
nosnost cca

6,5 tuny

Kontejner Kontejner- ANO 20,00 24,20 100,00 121,00
malý hák FUSO/MAN

hák, nosnost
3,5 tuny

Kontejner Kontejner ANO 25,00 30,25 100,00 121,00
ABROLL - ABROLL,
velký hák nosnost 12

tun

Kontejner Kontejner ANO 25,00 30,25 100,00 121,00
RAM RAM, nosnost

7 tun

Cisterna Cisterna MAN ANO 30,00 36,30 325,00 393,25
man adr, objem

12 m3

Kontejner Souprava 2 ANO 30,00 36,30 100,00 121,00
ABROLL/RA kontejnerů

M + VLEK ABROLL, příp.
3 kontejnerů

RAM

1=

výjezdní místo požadované zadavatelem:

(

Přesná adresa výjezdního místa v Brně 7

doplní dodavatel:



l

,r BRNO Trnkova 111, 628 00 Brno {areát ZETOR OLD)

Prohlášení dodavatele:
Dodavatel proh?ašuje, že předmět plnění dodá
jsou uvedeny v této výzvě, předmět plněni dodá
podmínkami pro návrh smlouvy.

v souladu se všemi podmínkami, které
dle specifikace a souhlasí s obchodními

,gg ťbi2
datum

!Sá!?é!'
Kdmr 5#nĺs, s fa

Bem,čcwa 508/36, 01 B|(jn$ko G)
Radim Opluštil, jednatel

g


