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SMLOUVA goovozu A ZNESKODNENi SMESN§H_O KOMUNM‘I'HQ 00mg
I. SMLUVNi STRANY
Objednatel:

Ceské republika-Okresni soud Teplice

Zhotovitel:

Kruénohorské komunélni sluiby a. s.

Sidlo:

U Soudu 1450, 415 O1 Teplice

Sidlo:

Modlany 34,41713 Modlany

Zapsané:

u KS Usti nad Labem odd‘B. vloZka 1129

Zéstoupehy:

Bc. Radkem Sokolem, Feditelem spoleénosti

Provozovna:
Zastoupeny:

JUDr. Evou Tilleovou

zplnomocnénjrm k jednéni jménem
pfedstavenstva Spoleénosti

[C03

024 902

ICO I

250 398 22

DICZ

-—-

DIC:

210-250 398 22

Cislo Uétu:

Cfslo L'Jétu:

Bank. spojem’:

Bank. spojem':

Telefon:

Telefon:

n. PREDMET SMLOUVY
Pfedmétem smlouvy je zajiéténi odvozu a zneékodnéni smésného komunélniho odpadu (déle jen SKO) ze zhotouiteiem
odsouhlasenjzch nédob vdohodnutych éasovjxch intervalech dle pfilohy (3. 1 této smlouvy zhotovitelem pro objednatele.
Objednatel se zavazuje fédné a véas zhotoviteli za tuto sluibu piatit cenu stanovenou podle podminek uvedenych vtéto
smlouvé.

m. ZAVAZKY SMLUVNiCH STRAN

8)
b)

Zhotovitel se zavazuje:
realizovat tuto smlouvu v souladu s jejimi ustanovenimi
odvoz SKO zajiét'ovat z nédob objednatele éi pronajatjxch nédob zhotovitele, které odpovidaji béinému standardu odpadovy’zch
nédob (popelnice P 110 kov. P 80, P 120. P 240, P 340 plast a kontejnery K 1100 kov i plast. K 660, K 770 plast) a technickym

a kvalitativnim provedenim odpovidaji zésadém bezpeénosti préce pﬁ manipulaci s nimi
zabezpeéit Objednateli pfistaveni a pronéjem poéadovaného mnoistvi a typu odpadovych nédob pro Uriel zajiéténi odvozu a

zneékodnéni SKO
u nédob pronajatych zhotovitelem objednateli provédét jejich Udribu. i nahradit nédobu. ktera je z technického a
bezpeénostniho hlediska dale nepouiitelné
zabezpeéit v intervalech dohodnutych v pfiloze r3. 1 smiouuy uyprazdﬁovéni odpadovych nadob s obsahem SKO, jeho oduoz a
zneékodnéni v souladu s platnou legislativou Ceské republiky

p0 provedeni vysypu vrétit nédobu na misto, odkud byla pfeuzata

zabezpeéit odvoz a zneékodnéni SKO umisténého pouze v pytiich poskytovanjrch zhotoviteiem na svozové trase v terminu
svozu 8K0 z klasickYCh nédob
odstranit pﬁpadné zneéiéténi zpﬂsobené zaméstnanci zhotovitele pfi manipulaci 5 nédobami éi pytli

u pﬂpadé nedodrieni oznémeného terminu odvozu SKO z uiny zhotovitele zajistit néhradni provedeni této slqy nejpozdéji do

24 hodin
poskytnout pfisluénému objednateli informaci o dni pravidemého odvozu SKO ijeho pfipadny’xch zmén
v pfipadé neprﬂjezdnosti svozové trasy nebo jinych pfiéin. které nejsou na strané zhotovitele zajistit néhradni feéeni p0 dohodé
s objednatelem
Upravu cen provédét Whradné vydénim cenikem sluieb v dobé ne kratéi nei 3O kalendé‘r’nich dnﬂ pfed datem jeho platnosti
dodriovat ustanoveni zékona o odpadech v piatném znénL jakoi i daléich zévaznych norem a zakonﬂ Ceské republjky,
mistnich vyhla’éek a nafizeni

Objednatel se zavazuje:

uréit stanoviété nédob na SKO a nést zodpovédnost za jeho fadné oéetfeni z pohledu pfisluénych vyhlééek a za’konﬁl v platném
znéni, pfedevéim zékona 0 pozemnich komunikacich, hygienickych pfedpisﬂ a majetkoprévnich vztahi’: k pozemku stanouiété
nédob

objednat u zhotovitele odvoz a zneékodnéni SKO ztakouého mnoistvi a kapacity sbérovych nédob, aby pfi dohodnutem

intervalu poskytovéni sluiby nedochézelo kjejich pfeplﬁovani (oduoz volné vysypaného odpadu a od'padu uloZehého mimo
sbémé nédoby — kromé pytICI poskytnutych zhotovitelem — neni pf‘edmétem této smlouvy)

zfidit na vlastnich nebo jim uiivanYch pozemcich stélé stanoviété sbérnjrch nédob SKO tak, aby byIa rozmisténa podél svozové

trasy. Pokud neni vyslovné dohodnuto jinak, jsou suozové trasy uedenyrpa VSFBJDYCh komunikacich se zajiéténou zimni Udribou
v pfipadé, ée vzdélenost sta’lého stanoviété sbérny‘zch nédob OP‘K 0d svozové trasy bude deléi nei 10m, uréit podél svozové
trasy pfechodné stanoviété sbérnych nédob a zajistit. ie V den svozu zde budou sbémé nédoby umistény

zajistit (zejména v zimnim obdobi) ve svozovyoh dneoh pfistup zaméstnanoﬂm zhotovitele z vefejné komunikace ke Sta
n '
nadob a moinost manipulace s nimi
nédoby
zniéeni
nebo
poékozeni
ztrétu,
oznémit
neprodlené
éetrné manipulovat s nédobami poskytnutjrmi zhotovitelem a

'
neprodlené oznémit zhotoviteli véeohny skuteénosti, jei mohou mit vliv na fédné plnéni pfedmétu smlouvy (neprﬂjezd
no
komunikacezména vlastnika. adresy apod.)
neuklédat do sbérnych nédob a pytlﬂ létky, které nemaji charakter SKO - pfedevéim pi‘edméty nadmérné velikoSt-L
odpady, kter;
nebo hmotnosti, stavebni sut', pneumatiky, akumulétory, zeminu, listi, vétve, uhynulé zvif'ata, rﬂzné

mohou v zimé ve sbérné nédobé zamrznout, odpady, které by mohlyr ohrozit bezpeénost obsluhy sbérové tEChniky

die
nebo sbérovou techniku poékodit, hark)? popel, odpady, které maji jednu nebo vice nebezpeénf/ch vlastnosti

pFiIohy 6. 2 zékona é. 185/2001 Sb. no odpadech“ v piatném znéni.
Qytle na SKO plnit vychladlym popelem maxima'lne" do polguing pylla
sbérné nédoby pouiivat pouze k odklédéni SKO

fa’dné a véas provédét L'thradu sluieb zhotoviteli ve V951 stanouené oenikem sluieb platnym pro pfisluéné obdobi poskytovani

sluiby a to zpﬂsobem a v termineoh dohodnutych v této smlouvé

mistné pfisluéné
oddélené ukladat vytfidény odpad do odpadovy’zoh nédob podle jejioh oznaéeni. pokud toto povinnost feéi

uyhiaéka o naklédéni s komunélnim odpadem

pro neplaceni ceny za
uhradit zhotoviteli néklady spojené s pﬁstavenim sbéroué nédoby1 které mu byla pfed tim odebrana

- _ '
poskytovanou sluibu
Ceské republiky a
dodriovat ustanoveni zékona o odpadeoh v platném znénL jakoi i daléich zévaaoh norem a zékonﬂ
mistnioh vyhlééek a nafizeni

_L

IV. ROZSAH A CENA SLUZBY, PLATEBNi PODMiNKY
touto smlouvou.
Objednatel objednéva‘ u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajiét'ovat sfuibu za podminek feéenych

smlouvy. Platba za poskytovanou
Cena sluiby je déna platnym cenikem sluieb spoleénosti. kter? je uueden v pfiloze E). 3 této
14-ti dnﬂ po odesléni platebniho
do
splatné
jinak),
dohodnuto
pisemné
neni’
(pokud
stuibu je provédéna formou roéni zélohy

o roku. Upravy
dokladu ve vyéi pfedpoklédané fakturované ééstky. Koneéné uyﬂétouéni zéioh 5e provédi R 31.12 kalendéfnih

can a neprodlené tyto zmény oznémit
ceniku je zhotovitel oprévnén provadét minimélné 30 dnu pfed datem platnosti noch
objednavateli.

v. OSTATNi USTANOVENi

sluiby jso‘u objednateli
Tato smlouva 5e sjednévé na dobu neuréitou a mammal! platnosti dnem jejiho podpisu. Dohodnuté
ukonéit:
lze
poskytovény od 1.1. 2002. Smlouvu
a) Pisemnou dohodou smluvnich stran
b)

o)

d)

3 mésioe a zaoiné béiet prvni den
Pisemnou vypovédi jedné ze smluvnich stran. pfiéemi vypovédni lhﬂta oini

strané
nésledujiciho kalendéfniho mésioe po datu, we kterém byia Wpovéd' doruéena druhé smluvni

i dohodnutjzoh intervalﬂ odvozu SKO. a
Odstoupeni od smlouvy ze strany objednateie, v pfipadé opakovaného nedodrien
.
zhotovitele
strany
ze
zavinéni
pfi
to ani v néhradnim terminu
sluiby do 15-ti kalendafnich dnﬂ po
Okamiitym odstoupenim ze strany zhotovite1e v pfipadé1 ﬁe objednatel nezapiati cenu

odpadﬂ ve smyslu clanku
datu splatnosti platebniho dokladu. nebo z dfwodu opakouaného nedodrieni dohodnuté skladby
a je
vyée vzniklou pohledévku zhotovitele
III., odst. 2) této smlouvy. V takovém pf‘ipadé objednatel uznévé co do dfwodu a
oestou.
soudni
si védom, ie V pfipadé nezaplaoeni bude vymahana

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou:

Pfiloha ('3. 1; Rozsah poskytovanyoh sluieb
Pﬁloha o. 2: Cenik sluieb

a jedno zhotovitel.
Smlouva je pofizena ve dvou vyhotovenich, z niohi jedno obdrii objednatel
dosud uzav‘r’enych smluv mezi zhotovitelem
Podpisem této smlouvy obéma smluvnimi stranami se ruéi piatnost veékeryoh
smésného komuna’lniho odpadu.
néni
zneékod
a
(nebo jeho pravnim pfedohﬂdcem) a objednatelem, tykajioich se suozu

v. PODPISY SMLUVNiCH STRAN
stran, které se
Tato smlouva je projevem shodné a svobodné vﬁle obou smluvnioh

seznémily a s jejioh znénim souhlasi, coi potvrzuji svymi Ulastnoruénimi podpisy._
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Objednatel:

dodavatel:

tgl:
ICO:

DIE:

0417/535280
25039822

210—25039822

Kruénohorské komunélni sluiby
Modlany 34
417 13 Modlany

éeské republika-Okresni soud T
U soudu 1450
415 01 Teplice

Rozsah poskytovanych sluieb
obe:

ulice

5.0.

nédoby
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0d

do

iECHDSL

Teplice

U SOUDU

1450

kontejner K1100

1.00

01.01.01

-
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2xzaLT

firma

Teplice

U SOUDU

1450

popelnice koé M50

1.00

01.01.01
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ExzalT

firmﬁ

Platnoat této pfilohy 0d 18.02.02

Pfiloha 6. 2 smlouvy o odvozu a zneékodnéni smésného komunélniho odpadu

CENiK SLUZEB

platny 0d 1. ledna 2002
typ svozu

zékladni cena

s DPH 5%

1X (170/76 (52X r0616)

1 112,9

1 168,5

110 la 120 I

1X dé {52X r0515)
1X 1 40170 {26X roé’né)

1 267,5
942,6

13309
989, 7

240 I

1X dé’ (52X roé'né')
1X 140070 {26X roé'né')

1795, 0
1395, 9

1884,6’
1465, 7

4 950,0

5 197,5

objem nédoby

80 I

660 I

770/

1100 l

1X 140m? (26X roiné)

Dr tydné' {52X rofné)

2X [Vdné' (104x mine?)
1X 140/70 (26X r0676)
1X dé (52X r0616)
2X dé (104x r0676)
1X 14000 {26X roar/76)
1X (Vdné’ {52X rofné)
2X [Vdné (104x roé'né')

3X aid/763‘ { 156x rofné')
1X 140170 (26X rofné)
Plastov? pytel 110 I — véetné zneékodnéni a Udvozu

721,4

7 952, 4
3 221,9
5 851,2
9 955, 5
3 850,0
7 073,5
10 407,1

15 2856
4 375,3
45 K6] ks véetné DPH

-

Cena slqy je splatné vzalohovych platbéch s vyL'Jétovénim k 31. 12.

.

Uhrada platby je 14 mt: od data obdrieni dokladu.

V Modlanech dne: 30.11. 2001

Bc. Rladek Sokol

feditel Spoleénosti

757,5

8 350,0
3 383, 0
6 143,8
10 453,3
4 042,5
7 427,2
10 927,5

16 049,9
4 594, 1

