
S M L O U V A
o poskytnutí Služby v odpadovém hospodářství

(č. objednatele 6217) ,_
UZaVřeľlä (116 LISÍ- ust § 1725 a§ l7460dst 2Zákonač. 89/2012 Sb., obâflınský Zákoník v platném Znění Se uzavírá Smlouva mezi

Zhotovitel : Firma : Technické Služby města Přerova s.r.o
OR:Vedený Krajským SOudem v Ostravě, Oddíl C, vložka č. 43227
Se Sídlem : Na hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I-město
IČ z 27841090
DIČ z CZ27841090
zastoupená : Ing.Radkem KOněvalíkem,ředite1em Společnosti
bank. Spojení : KB a.s. Př_eLOA/___ ____ __ ._.
číslo účtu
tel.
e mail

Objednatelem : Firma : Zařízení školního stravování
Evidujíeí úřad:MěStSký úřad Přerov
Se Sídlem : 750 02 Přerov, Kratochvílova 359/30
firmu zastupuje : Hana Ondrášková
IČ z 49558277
DIČ z CZ49558277
bank. Spojení : _ČS a.s. _ _ ___ _ _ _
číslo účtu '
tel/fax

Se dohodli na této Smlouvě:

I.
Předmět Smlouvy.

Předmětem Smlouvy je poskytování Služeb v Oblasti Svozu, třídění, využití a Odstranění níže
uvedených Odpadů.

II.
Rozsah Služby.

l. Zhotovitel bude v rámci svozu a třídění Odpadu provádět dotřídění dovezeného Odpadu Od
Obj ednatele.

2. Specifikace Odpadu
Kód Kat. Název odpadu Sortiment

odpadu odpadu
15 01 01 O Papírové a lepenkové Obaly Netříděný papír bez cizích příměsí (plast,kopíráky,a pod)
15 01 02 O Plastové Obaly Od nápojů PET Netříděné PET lahve bez cizích příměsí (plasty,SklO,NO)
15 01 07 O Skleněné Obaly Netř. Sklo (bez lepeného Skla,pOrcelánu,keramiky,Zreadel

3. Počet nádob: Plasty 1ks /l 100 lt pronajatý /týdně
Sklo 1ks/ l 100 lt vlastní/ telefon

4. Místo a způsob předání Odpadu
Odvoz zajišťuje zhotovitel Z nádob Obj ednatele při pravidelném SvOzu Separovaného
Odpadu.

5. Převzetím Odpadu plní zhotovitel veškeré povinnosti Oprávněné Osoby.



III.
Cena a platební podmínky.

1. Cena Za výsyp jedné nádoby je Stanovena dohodou a činí 120,-Kč + zák.DPH
2. Fakturační období je čtvrtletí. Objednatel je povinen uhradit fakturu do 14 dnů ode dne

jejího prokazatelného doručení. V případě prodlení Si Zhotovitel Vyhrazuje právo účtovat úrok
Z prodlení dle nařízení vlády ČRč. 142/1994 Sb. v platném Znění.

3. Zhotovitel Si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu za svoz a třídění odpadů v případě
prokazatelného zvýšení cen vstupů a to v rozsahu Odpovídajícimu tomuto zvýšení. O zvýšení ceny
je povinen zhotovitel informovat objednatele nejpozději měsíc před jeho uplatněním dopisem.

IV.
Ostatní ujednání.

1. Objednatel bude předávat odpad, který svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi
odpovídá specifikovaněmu Odpadu.

2. Objednatel bude dodržovat a plnit platne' obecně Závazné předpisy, především
povinnosti původce odpadu při nakládání S odpady dle zák.185/2001 Sb.

3. Zhotovitel je povinen převzít využitelný odpad a zajistit jeho využití.
4. Zhotovitel je povinen včas informovat objednatele o okolnostech, které Z provozních

nebo jiných, např. legislativních důvodů dočasně brání převzetí odpadu.
5. Pokud není touto Smlouvou Stanoveno jinak, řídí Se v ostatním práva a povinnosti

Smluvních stran platným zněním 89/2012 Sb., občanský zákoník
6. Smlouva Je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá smluvní Strana obdrží po

jednom výtisku.
7. Objednatel prohlašuje, že Veškeré údaje, které uvedl v této smlouvě, jsou pravdivě.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem 24.3.2015

V.
Platnost a zánik Smlouvy.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Platnost Smlouvy končí vypovězením jednou Ze smluvních stran S výpovědní lhůtou 3 m-ěsíců
bez udání důvodu. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po
doručení výpovědi druhé straně.

V Přerově dne 24.3.2015
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za Zhotovitele za obj ed atele


