
smlouva o sběru. svozu a odstranění směsného
komunálního odpadu č.955 097

Smluvní strany

Marius Pedersen a.s. (dále jen zhotovitel)
Průběžná 194013.500 09 Hradec Králové
tČO: ll194g20, zupeená v obchodním rejstříkLI Lr Krajského soudu v Hrsdci Králové, octclíl B. vložka
389.
DlČ: CZ42194920
CSOB Hradec Králové, č, ú.: 8787063/0300

a Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická (dále jen objednatel)

Adresa: Hostovského 910,549 31 Hronov

IČ: 06668356 DIČ:--------- -:---------

uzavíraji mezi sebou stnlouvu o zajištění odvozu a odstranění odpadu v souladu se zákonem
č. l85/2001 Sb.

1. Předmětem smlouvyje sběr, přeprava a odstranění odpadu uvedeného v bodu 2.

2. Zhotovitel se zavazuje. že zajistí pro objednatele v souladu s touto smlouvou a v rozsahu
stanoveném objednatelem v této smlouvě odvoz a odstranění separovaného odpadu a odpadu
podobného komunálnírnu odpadu vznikajícího při nevýrobní činnosti právnických osob nebo
fyzických / právnických osob oprávněných kpodnikání, zněhož byly předtírn vytříděrry jeho
nebezpečné a využitelné složky.

Rozsah poskytovaných služeb - svoz odpadů
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stanoviště Typ nádobv Ks Zahájení Ukončení Interval Odpad
velké poříč Krausova 2l 5 (ICP: 1 100 1 I.,1.20 8 lx7 20030 l

/ !2/ l3í, velké poříč Náchodská 285 (ICP: 1 100 1 l;7.20 8 lx14 150102
velké poříč Náchodská 285 (ICP: 1 100 l I.7.20 8 Ix] 20030 1

/ //t 3/Jó velké poříč Náchodská 542 (ICP:.....) 1 l00 l I.7.20 8 1x] 20030 1

íťa Hronov, Hostovského 9l0 (ICP: ) 1 100 l zarl - cerven 1x] 20030 1

Hronov, Vrclrlického 307 (ICP:.. 110 3 záii - červen Ix] 200301
Hronov, Hostovského 9l0 (ICP:, l 100 l I.].2018 na Wzvu 150101
Hronov, Hostovského 910 (ICP:.. l 100 l 1.7 .2018 na \^r'Zvu 150l02

l



Přebled nádob přenechaných do dočasného užívání

Ceník

l. Ceny za svoz (přepravu), sběr a odstranění nebo využití směsného komunálního odpadu a
lytříděných složek komunálního odpadu (bez DPH).

) Úplata za dočasné přenechání sběrných nádob (bez DPH).

Ceny jsou uvedeny bez DPH a zahrnují svoz a odstranění odpadu a manipulaci s odpadoými
nádobami. Uhrada služby bude provedena fakturou - měsíčně.

Fakturace bude prováděna do l5. dne následujícího rněsíce. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne
vystavení faktury. Tennínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního příkazu bankou
Objednatele. Dnem zdanitelného plnění je poslední den v měsíci, v němž je služba poskytována.
V případě, že cena za službu je stanovena na delší období než l měsíc. tj. rok (dále fakturační
období), bude vystaven daňový doklad na příslušné fakturační období. Tento daňový doklad bude
vystaven vždy do posledního dne prvního měsíce fakturačního období. Dnem uskutečnění
zdanitelného plněníje datum vystavení daňového dokladu.

Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí zákaznik MP smluvní
pokutu ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Neuhrazení splatných faktur je
odkládací podrnínkou plnění podle této smlouvy zhotovitelem.

U plateb v hotovosti nebo složenkou, na které se faktura nevystavuje,je dnem zdanitelného plnění
datum zap|aceni.

Zhotovitel dodá objednateli označení nádob dle vybrané varianty svozu. Změnu svozu lze
provádět vždy k 1. dni v měsíci. Žadate| oznámí požadavek na změnlt alespoň 7 dní předern.

Objednatel br,rde používat §pizované nádoby pro svoz směsného komunálního a separovaného
odpadu v souladu s touto smlouvou. Objednatel si je vědom, že v případě porušení podmínek
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stanoviště Zaháiení Ukončení Typ nádoby Ks
Velké Poříčí, Náchodská 285 1.7.2018 1100* J

Hronov. Hostovského 910 1.1 .2018 1 100** l
Hronov, Hostovského 910 1.7.2018 1100,1.,l.,l. 1

* stáří l.|.20l0/** stáří 2].l0.2tll2l***stáří 1.1.20lJ

Odpad Název odpadu Typ nádoby Interval MJ Cena za MJ Výpočet ceny za

20030l Srněsrrý kornunáln í odpad 1 100 Ix] SVoZ l2 350,00 Kč Za rok

1 50 102 plastové obalv 1 100 lxl4 SvoZ 221,00 Kč Za generovaný
svoZ

20030l Směsný komunáln odpad ll0 lx7 SvoZ 2 340,00 Kč Zarok
200301 Srněsný kotnunáln odpad 1 100 Ix'7 SVoZ 12 948,00 Kč Zarok

1 5010 1 Papírové a lepenkové obaly 1 100 plast naýnu SvoZ 192,00 Kč Za genercvaný
SVoZ

150102 Plastové obaly 1 100 plast naýzlu SVoZ 205,00 Kč Za generovaný
SvoZ

Odpad Název odpadu Typ nádoby MJ Cena za MJ
20030l Směsný komunální odpad l l00 ks 1 322,00 Kč
l 50l0l papírové a lepenkové obaly 1 100 ks 1 410.00 Kč
150102 Plastové obaly 1 100 ks 1 410,00 Kč

2



svozu a této smlouvy, mu nebude svoz proveden jako i v případě včasného neuhrazení ceny za
Svoz.

6. Objednatel odpovídá zaíádné uložení odpadu v nádobě ajejí včasné přistavení nádoby ke svozu
v souladu se stanoveným režimem svozu. Nádoba musí bý íádně označena dohodnutým
způsobem. Objednatel rovnéž odpovídá zaío. že nádoba bude zahrnovat pouze odpad uvedený
včl. l, této smlouvy,aže zodpadu byly odstraněný nebezpečné a využitelné složky, Vpřípadě
zjištění nesouladu s uloženým odpadem v nádobě a výše uvedeným odpadem, nebude nádoba
vyprázdněna až do zjednání nápralry.

7. Zhotovitelje odpovědný zaprovádění svozové služby a likvidace odpadu v souladu se zákonem č.
185/200l Sb.

8. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1. 7. 2018. Výpovědní lhůta se stanovuje
v délce 3 měsíce. Výpověd' lze dát i bez uvedení důvodu písemně, jinak je neplatná. Výpovědní
lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.

Smlouva je uzaví,ena ve dvou vylrotoveních, znlchž každá strana obdrží po jednom znich.

V Rychnovku,-dqre 1. července 20l8

Zhoíovtel2t 
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