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MUIVPŰŮSEQXZSmlouva číslo: Time-ij'

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

1.2. Zhotovitel:

Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 66491 ıvančice/ıČP; /

Korespondenční adresa: Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice /IČPZ/

ico: 00281859

Statutární Zástupce: Milan Buček, starosta města

Kaiser servis, Spol. S r.o.

sídlo: Bezručova 608/36, 678 01 Blansko /IČP: 2627490600/

centrální dispečink/korespondenční adresa: Trnkova 111, 628 00 Brno /IČPZ 1001933982/

IČO: 26274906

Bankovníspojení:

Číslo účtu:

Statutární Zástupce: Radim Opluštil, jednatel Společnosti

tel: centrální dispečink

E-mail:

Internet:

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajským Soudem v Brně v oddíle C, vložce 41376

Zhotovitei prohlašuje, že na Základě Zápisu do Obchodního rejstříku Ze dne 21.1.2002 a na Základě Koncesních listin Ze dne 28.12.2001 je oprávněn vykonávat činnosti

Objednatel:

Zhotovitel- obchodník:

článek 2

uvedené v této smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že je Oprávnènou Osobou podle § 14 odstl, Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Kontaktní osoby pro Operativní Styk:

PŘEDMĚT sMLoUvY

2.1 Předmětem smlouvyje Závazek Zhotovitele převzít odpad Za účelem přepravy využití nebo odstranění v souladu

s ustanovením Zákona číslo 185/2001 Sb., O Oclpadech.

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitel zajistit pro Objednatele služby Specifikované v Cenové příloze.

článek 3

Objednatel:

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
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3.1

3.2

3.3

3.4

Uhradí zhotoviteli dohodnutou cenu za převzetí odpadů a další sjednané Služby ve stanoveném termínu.

Poskytne vždy bez Zbytečného odkladu nezbytnou a účinnou Součinnost S pracovníky Zhotovitele při nakládání S odpady a
provádění dalších servisních pracích. Umožní anebo Zajistí volný a bezpečný přístup pracovníkům Zhotovitele k Zařízením
(jímkám, odlučovačům, Skladům a Shromaždíštím odpadů apod.) k provádění prací.

Bude okamžitě informovat Zhotovitele o Změně původně uvedených vlastností Odpadů. Před první realizací Odvozu odpadů
předá Zhotoviteli Základní popis odpadu vyplněný v Souladu se Zákonem o odpadech.

Pokud je Součástí Služby nájem či poskytnutí Odpadových nádob - pečovat O poskytnuté nádoby s péčí řádného hospodáře,
v případě jejich poškození, Zničení nebo Odcizení nahradit škodu, která tímto Zhotoviteli vznikla. Objednatel je povinen
okamžitě písemně nahlásit poškození, Zničení anebo Odcizení svěřených nádob.

Zhotovitel:

3.5

3.6

3.7

3.8
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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Převezme odpady uvedené v Cenové příloze v souladu S legislativou ČR platnou ke dni vzniku této smlouvy. Provede práce
a Servis v souladu se Závaznými ČSN normami vztahující se k předmětu smlouvy a dále v souladu s integrovaným systémem
řízeníjakostí ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18001.

Bude včas informovat Objednatele o okolnostech, které z provozních nebojiných např. legislativních důvodů dočasně brání
převzetí odpadů nebo provádění dalších služeb dle čl. 2., této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn pověřit poskytnutím služby i
třetí Osobu.

Garantuje, že přepravní technika, kterou využívá pro přepravu nebezpečných odpadů odpovídá svým technickým stavem
dohodě ADR. Osádky přepravních vozidel mají platná osvědčení o školení dle ADR. Zhotovitel má ustanovenou funkci
„bezpečnostního poradce pro přepravu ADR“.

Zhotovitel je trvale pojištěn k odpovědností Za škodu vzniklou v souvislosti s jeho podnikatelskou činností a to na pojistnou
částku 5.000.000,--KČ.

cENA PLNĚNÍA ZPŮSOB JEJÍ úHRADY

Ceny Za převzetí a odstranění nebo využití Odpadů a provádění služeb podle článku 2:
veškeré cenyjsou uvedeny v CENOVÉ PŘÍLOZE, která je nedílnou Součástí této Smlouvy

V cenách není Zahrnuta a bude k nim připočtena Zákonná sazba DPH.

Platbu provede Objednatel bezhotovostním převodem dohodnuté částky na výše uvedený účet zhotovitele ve lhůtě
Splatnosti.

Jako platební prostředek Se sjednává faktura případně pro forma faktura. Fakturu na dohodnutou cenu Zvýšenou o DPH
vystaví Zhotovitel. Lhůta Splatnosti faktury činí 14dní od data jejího doručení, přičemž objednatel je každou fakturu
povinen řádně a včas uhradit ve lhůtě její splatnosti.

Nedodržení Shora uvedených povinností (Zejména povinnosti dle čl. 3 Odst. 3.2., Odst. 3.3 a dle čl. 4 odst. 4.3. a 4.4.) má za
následek vznik práva Zhotovitele na přerušeníjakýchkoliv dalších Odběrů odpadů a poskytování Služeb, přičemž tato
skutečnost nezakládá objednateli právo na úhradu jakýchkoliv Sankcí či náhrad škod a nepovažuje Za jakékoli porušení této
smlouvy na straně Zhotovitele.

Ceny uvedené v cenové příloze je možné Ze Strany Zhotovitele jednostranně upravovat:

a) 1 X ročně, dle vývoje průměrné míry inflace v ČR v Oblasti služeb, investic, mezd a PHM
b) v průběhu roku důsledku Změny právních předpisů, platných v ČR v době účinnosti této Smlouvy anebo v

souvislosti se Zvýšením Zákonných poplatků Za ukládání odpadů anebo zvýšením ceny ve spalovně odpadů
c) na Základě dohody smluvních stran

O mimořádné Změně dle bodu 4.6. bude Zhotovitel neprodleně informovat Objednatele. Novou cenu upravenou dle bodu
4.6. je objednatel povinen hradit a Zhotovitel vyúčtovat již v rámci nejblíže následující úhrady po oznámenítakového
Zvýšení a poté nadále v rámci dalších následujících úhrad.

Objednatel souhlasí se Zasíláním faktur v elektronické podobě. Elektronicky Zaslané faktury Splňujíveškeré náležitosti
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podle platných právních předpisů České republiky. Faktury budou Zhotovitelem zasílány na emailovou adresu:

kremlacek@muiv.cz

PLATNOST SMLOUVY

Smlouva Se uzavírá na dobu neurčitou a její platnost končí:

5.1

5.2

5.3

5.4
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Uzavřením jiné Smlouvy, dohodnou-li Se tak Obě Smluvní Strany.

Písemnou dohodou obou Smluvních stran.

Vypovězením Smlouvy jednou ze Smluvních stran S výpovědní lhůtou 3 měsíce bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta dle bodu 5.3. začíná běžet Od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověd'doručena

druhé Smluvní Straně. Výpověď musí být podaná písemnou formou.

NÁHRADY šKoD

Smluvní Strana, která poruší kterékoli ustanovení této smlouvy nebo obecně Závazných právních předpisů nebo Závazek Z

něho plynoucí, a tímto jednáním způsobí druhé Smluvní straně škodu, je povinna tuto škodu uhradit v plném rozsahu`

Veškeré informace, které Si smluvní Strany v době platnosti smlouvy poskytnou, jsou důvěrné. Smluvní Strany se Zavazují,

Že Získané informace neposkytnou jiné osobě, ani je nepoužijív rozporu s účelem jejich poskytnutí pro Svoje potřeby.
Smluvní Strana, která porušítoto ustanovení, je povinna poškozené smluvnístraně nahradit tímto počínáním vzniklou

škodu.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Veškeré Změny a doplňky této Smlouvy budou prováděny po dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků,

potvrzených Oběma smluvními stranami.

V případě, Že se Objednatel ocitne v prodlení s úhradou kterékoli částky, kjejíž úhradě bude dle této smlouvy povinen,

Zejména kterékoli vyúčtované částky (např. na Základě kterékoli faktury či pro forma faktury), je objednatel povinen hradit

i úrok z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky Za každý i započatý den takového prodlení, přičemž vznikem nároku na úrok

Z prodlení ani její úhradou není nikterak dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody v plné výši.

Práva a povinnosti smluvních stran, jakož i dalšívztahy vyplývající Z této smlouvy, které Zde nejsou upraveny konkrétními

ustanoveními, se řídí Obecně Závaznými právními předpisy, platnými v České republice a Českým právem s vyloučením

kolizních norem.

Objednatel na sebe v souladu S §l765 Zák. č. 89/2012 Sb. (ObčZ) přebírá nebezpečí Změny okolností

Objednatel též výslovně prohlašuje, že si veškerá ujednání této smlouvy řádně a pečlivě přečetl, veškerá ujednáníjsou pro

něj plně srozumitelné i čitelná, nepotřebuje žádného Zvláštniho či dodatečného vysvětlení kteréhokoli ujednání smlouvy a
žádné ujednání pro něj neníjakkoli nevýhodné ani se neodchyluje od Obvyklých podmínek sjednávaných v obdobných

případech. Pro právníjistotu tímto účastníci výslovně prohlašují, že na Základě souhlasné vůle pro tuto Smlouvu vylučují

ustanovení §l799, §18OO a §2051 ObčZ.

Každá ze Smluvních Stran výslovně prohlašuje, že se nepovažuje ani necítíjakkoli slabší Stranou této Smlouvy.

Má-li být dle této Smlouvy jakákoli Skutečnost Oznámena či doručena jedním Z účastníků druhé smluvní Straně (např.

faktura či jiné vyúčtování), dohodli Se výslovně účastníci, že doporučeně Odeslané oznámení na adresu druhé Smluvní

Strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy, které bylo poskytovatelem poštovní služby uloženo na poště, nebot' adresát nebyl

při doručování zastižen, se považuje Za řádně učiněné a doručené dnem vyzvednutí takového Oznámení adresátem v dané

úložní lhůtě a v případě, že si jej adresát nevyzvedne ani v této úložní lhůtě, pak nejpozději dnem marného uplynutí této

úložní lhůty.

Smlouva je vyhotovéna ve dvou exemplářích, Z nichž každá Smluvní strana obdržíjedno vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

PODPISY SMLqícH STRAN

ni: ale
V Brně dne 1'2. září 2018 Ivančice dne 1%-2-á-iˇf-ı22018

ıříj-M, 8. FŰMI
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V Brně dne 12. října 2018 Ivančice dne 8. října 2018



Zaobjednatele:

Milan BučekRadim Opluštìl

MĚSTO IVANČıCE
Schváleno radou pod
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Cenová příloha - Odvoz odpadů a provádění ekologických Služeb

smlouva číslo: Iíìn " "

ObjednateI: Město Ivančice IČO: 00281859 IČP:

Zhotovitel: Kaiser Servis, Spol. S r.o. IČO: 26274906 IČP: 2627490600

x
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Odvoz odpadů realizujeme v pravidelných odsouhlasených intervalech nebo podle Vaší potřeby na telefonickou,

faxovou anebo emailovou výzvu do max. 48 hodin od Obdržení výzvy. Více O Službě Se můžete dozvědět zd_e.

Odpad 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad Z kuchyní a stravoven kg

nádoby Manipulace S nádobou ks

doprava Přeprava a Sběr odpadů odvoz

Stanoviště: ZŠ Na Brněnce 545/1, Penzion pro

důchodce Na Úvoze 1425/5, MŠ Na
Úvoze 1550/1, MŠ Mjr. Nováka 885/7,
MŠ Němčice Ke Karlovu 92/72, ZŠ
Němčice Školní 230/34, MŠ Alexovice
Tovární 168/16

Uvedené ceny Obsahují:

0 převzetí a bezpečně Odstranění Odpadu v Souladu Se Zákonem č. 185/2001 Sb., o Odpadech

I vystavenídokladů o předání a převzetí

0 transport Odpadu Z Vašeho areálu do míst odstranění Odpadu

0 pravidelný Svoz gastroodpadu

Interval fakturace:

Upřesnění:

Ceny jsou uvedeny bez zákonné Sazby DPH

PODPISY SMLUvNícH STRAN
al:Al“

V Brně dne 12. ž-á'říˇ2018 Ivančice dne Hrzáří 2018

8:řı,'1`ha/
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7 t Za objednatele: ľ ť

Radim Opluštil

MĚSTO IVANČICE
i, mv. ^ U via-huť? i; ew'nžj'iììšü ~,"›=`.~"ıši`,r;u,šx„5 i Schvaleno radou pod

Č. Xv/ĹÍ 3/7 dne Í/Í'ŽŰ/'IY ..

V Brně dne 12. října 2018 Ivančice dne 8. října 2018


