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SMLOUVA 

o sbru, svozu a likvidaci smsného komunálního odpadu 

Správa uprchlických zaízení MV 

PoS Kostelec nad Orlicí 

517 41 Kostelec nad Orlicí 

I O: 60498021 

DI: není plátce 

I. 

Smluvní strany 

Bankovní spojení: NB Hradec Králové, .ú.: 

dále jen Objednatel, zastoupený Mgr. Ivanou Coufa lovou 

a 

Marius Pedersen a.s. 

Malé námstí 124, 500 03 Hradec Králové 

-:: 

I O: 42194920, spo l enost je zapsaná v obchodním rejstíku u rej stíkového soudu v Hradci 

Králové oddíl B., vložka . 389, spisová znaka 8.389, den zápisu 04.12.1991 

DI: 228- 42194920 

Bankovní spojení: SOB Hradec Králové, .ú.  

dále jen Zhotovitel, zastoupený Ing. Miroslavem Kvapilem, generálním editelem 

a ke smluvnímu jednání oprávnnými Ing. Pavlem Borvkou , obchodním editelem 

Jiím Ileroldem, oblastním manažerem 

se dohodly uzavít ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku tuto smlouvu za 

podmínek uvedených v následujících láncích: 
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II. 
P e dm t s mlouvy 

I. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této sm l ouv pro 

Objednatele sbr, svoz a odstranní smsného komunálního odpadu (kat. . 20 03 O I), dále 

jen KO, v sou ladu se zákonem . 185/200 I Sb. ve znní pozdjích zmn a doplk. 

2. Objednatel se zavazuje platit za s lužbu dle l.! I odst.] cenu dle l. V odst. I této smlouvy. 

3. Ob strany souhlasí, že zavedení dalších aktivit podle požadavku me být projednáno v 

rámci dodatku k této smlouv nebo formou jednorázového ujednání. 

III. 

Rozsah a zp s ob p edmtu pln ní 

I. Službu dle i.Il odst. I bude Zhotovitel vykonávat pravideln s etností I x týdn (52 

svoz/rok). Pro ukládání odpadu bude využívat 7 k u s vlastních kontejner o objemu ll 00 I. 

Obsah sjednaných služeb tvoí následující dohodnuté innosti: 

sbr a svoz odpadu 

peprava odpadu ke znekodnní 

manipu lace s odpadovými nádobami a kontejnery 

odstranní odpadu 

IV. 

as a místo pln ní 

I. Zhotovitel se zavazuje zaháji t svozovou službu v rozsahu dle l.ll l odstl této smlouvy 

od I. ledna 2006. Místem plnní je PoS Kostelec nad Orl icí- viz adresa. 

v. 
Cena pln ní 

I. Cena za poskytovanou službu v rozsahu dle i.III odst l a pílohy k této sm l ouv je pro rok 

2006 stanovena ve výši: 

-sbr, svoz a likvidace KO 7.234,50 K / m s íc (bez DPH) 

- mimoádný svoz 238,60 K / 1 svozil ko nt. (bez DPH) 

2. Cena je útována za pep r avu v rámci bné pracovní doby a zahrnuje sb r , svoz a odstranní 

SKO. 

3. Pokud je požadována peprava odpadu ve dnech pracovního volna resp. klidu, o svátcích 

nebo v pracovních dnech po pracovní dob, budou zapoítány písluné píplatky v souladu s 

ustanoveními Zákoníku práce. 

- 2-



XAL . 9SIO.t5 

4. Mimoádný svoz bude provádn na vyzvání objednatele. Cena za mimoádné svozy vzn ikne 

jako sou in jednotkové ceny a sk ut eného potu uskutenných mimoádných výsyp 

v daném fakturaním období. 

5. Sjednané ceny za poskytované služby mohou být I x ron upravovány v závislosti na míe 

oborového indexu inflace ve skup in  doprava, vyhlašovaného kadoron SÚ a celkovém 

vývoji rstu cen a to vždy po vzájemné dohod obou smluvních stran. 

Vl. 

Placení a platební podmínky 

I. Fakturace bude provádna msín nejpozdji do I O-ti dn následujícího msíce. Splatnost 

faktury je 14 dn ode dne vystavení . Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního 

píkazu bankou Objednatele. Pro pípad prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech 

uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné ástky za každý den 

prodlení. Za datum uskutenní zdanitelného pln ní j e považován poslední den v msíci, ve 

kterém byla služba vykonávána. 

VII. 
Podmínky svozu 

I. Zhotovitel si vyhrazuje právo zmn) svozového dne pokud si to vyžádají provozní okolnosfi. 

2. Zhotovitel se zavazuje v pípad nedodržení stanoveného svozového termínu v dsledku 

nenadálých situací, zajistit náhradní pepravu bhem dvou následujících pracovních dn. 

3. Každý uživatel je zodpovdný za to, že odpad ve sb rn ýc h nádobách bude zahrnovat pouze 

druhy odpad uvedené v l. ll této smlouvy a že odpovídají zaazení dle kategorizace v 

katalogu odpad. V pípad, že bude zj i t n nesoulad mezi specifikací a skutenou dodávkou 

odpadu, je Zhotovitel oprávnn takový odpad nepevzít až do zjednání nápravy. 

4. Uživatel sb rn é nádoby musí v dob svozu zajistit d ostatený p í stup k místu odebrání, 

umoující snadnou, sjízdnost píjezdových komunikací a bezpenou manipulaci se 

sbrnými nádobami bez narušení plynulosti poskytované s lužby. Sbrné nádoby budou po 

vyp r ázd n ní vráceny zpt na místo odebrání. 

5. Uživatel je odpovdný za to, že nebude docházet k peplování a petování sbrných 

nádob. Limit hmotnosti odpadu v kontej nerech ll 00 I iní 350 kg a nádobách ll O I 65 kg. 

V pípad nadmrného petíení není technicky možné odpad vyprázdnit. 

6. Mimoádný výsyp kontejner bude p r ovádn na vyzvání objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

provést svoz nejdéle do dvou pracovních dní po pijetí požadavku na mimoádný výsyp 

kontejner. 
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VIII. 

Pronájem Ue-li požadová n) 

I. Pronajaté kontejnery (dále zaízení) jsou majetkem zhotov itele. Uživatel je oprávnn 

používat pronajaté zaízení pouze pro úe l y tomu odpovídající nebo pedem dohodnuté. 

Uživatel není oprávnn dát pronajaté zaízení do podnájmu tetí stran. 

2. Uživatel je povinen udržovat pronajaté zaízení v dobrém technickém stavu. Po up lynutí 

pronájmu musí být pronajaté zaízení pedáno bez znehodnocení i nadmrného opotebení, 

které neodpovídá povaze a u r ení vci. 

3. Uživatel je povinen peovat o to, aby na zaízení nevznikla škoda. Uživatel je odpovd n ý za 

jakékoli poškození pronajatého zaízení vzniklého v dsledku jeho chyby i jednání z 

nedbalosti. 

4. V pípad ztráty i poškození zaízení uhradí uživatel zhotoviteli vzniklou škodu. 

5. Není-li stanoveno jinak, ídí se nájemní vztah píslunými ustanoveními Obanského 

zákoníku a souvisejícími pedpisy. Ustanovení tohoto lánku platí pouze v pípad 

pronajatých nádob, specifikovaných v této sm l ouv . 

IX. 

Závazky Zhotovitele 

I. Zhotovitel je zodpovdný za provádní svozové služby v souladu s požadavky písluné 

legislativy. 

X. 
T r vá ní a uk o n e ní smlouvy 

I. Tato smlouva je uzavena na dobu neur i tou s platností od 1.1.2006. Výpovdní l hta je 2 

msíce. Výpov lze dát i bez uvedení dvodu písemn, jinak je neplatná. Výpovdní lhta 

zaíná be t prvním dnem následujícího msíce po doruení výpovd i druhé smluvní stran. 

XI. 

Vyšší moc 

I. Zhotovitel není vystaven náhrad škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnní závazk, 

jestliže jeho prodlení v plnní nebo nep l nní závazk dle této smlouvy, je výsledkem njaké 

události zpusobené Vyšší mocí. 
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2. Pro úely této smlouvy znamená "Vyšší moc" událost mimo kontrolu Zhotovitele, kterou 

nelze pedvídat 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. 
Závrená ustanovení 

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 

I. Smluvní vztahy neupravené v této sm l ouv se ídí píslu nými ustanoveními obchodního 

zákoníku. 

2. Tuto smlouvu lze mnit a doplovat pouze dodatky uinnými v písemné form, 

podepsanými statutárními zástupci obou stran. 

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

vyhotovení. 
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