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• OSTRAVA

I Smlouva o poskytnutí služby

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180216

Číslo smlouvy poskytovatele: 05180174

OBJEDNATEL:

se sídlem:
zapsaný vOR:
zastoupený:

IČ:

bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále "objednatel")

a

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

mezi smluvními stranami

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00
vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Michalem Otavou, členem představenstva

61974757 DIČ: CZ61974757, plátce DPH

Ing. Jiří Plaček, vedoucí oddělení energie a ekologie

Telefon: 597401 320, mobil: 601 388916

POSKYTOVATEL: OZO Ostrava s.r,o,

se sídlem: Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00

zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647

zastoupený: Ing. Karlem Beldou, jednatelem

IČ:

bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále "poskytovatel")

62300920 DIČ: CZ62300920

Petr Janečka, vedoucí Provozovny 5 - Průmyslové odpady

Telefon: 596251 254, mobil: 602 509 935
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• Dopravní podnik Ostrava a.s.

Tato smlouva byla uzavřena v rámci zadávacího řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-40-
18-PŘ-Ja.

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je zajištění pravidelného odběru a odstranění odpadů kategorie ostatní (dále "O") a

nebezpečný (dále "N") dle Přílohy Č. 1 této smlouvy s důrazem na jejich třídění ze všech středisek a lokalit
objednatele, specifikovaných v čI. III. této smlouvy, a dále pak zapůjčení nebo pronájem kontejnerů a rozbory
vzorků odpadů a poskytování dalších doprovodných služeb dle této smlouvy. Předmětem smlouvy je také
výpůjčka plastových nádob objednatelem poskytovateli (viz článek II.)

2. Objednatel zajistí třídění, shromažďování a předávání odpadů dle této smlouvy a poskytovatel bude zajišťovat
jejich sběr a další nakládání s nimi vedoucí kjejich konečnému využití nebo odstranění, to vše v souladu se
zákonem Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a souvisejícími právními předpisy
v platném znění (dále jen "zákon"). Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je povinen na základě
jednotlivých pokynů objednatele, a to i telefonických či ústních pokynů osob uvedených v příloze Č. 2 smlouvy,
poskytovat služby a práce, zejména pronajímat kontejnery na odpady, odebírat odpady, přepravovat odpady,
využívat a odstraňovat odpady, a objednatel je povinen za poskytnuté práce a služby zaplatit poskytovateli cenu
uvedenou v Příloze Č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel a poskytovatel prohlašují každý za svou stranu, že splňují všechny zákonem stanovené podmínky
potřebné pro plnění předmětu této smlouvy. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni se zavázat
způsobem v této smlouvě uvedeným a současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto
prohlášení dodatečně ukázalo nepravdivým.

II. Rozsah předmětu plnění smlouvy
1. Poskytovatel provádí pravidelný týdenní (z lokalit uvedených v čI. III., odst. 1. písmo a) a b) a měsíční (z lokalit

uvedených v čI. III., odst. 1. písmo c) až f) sběr, svoz, využití a odstranění odpadů kategorie "O" a "N" (drobný
dílenský odpad - jako např. tkaniny, filtry, piliny, brzdové obložení, odpady z lakovny aj.) shromažďovaných
v pytlích dodávaných poskytovatelem do objednatelem poskytovateli vypůjčených nádob, a dodání nových
pytlů (výměnným způsobem). Vážení odpadu bude prováděno přímo při přejímce odpadů na úředně ověřeném
vážním zařízení poskytovatele, umístěném (na vozidle poskytovatele). Po ukončení platnosti potvrzení o
ověření stanoveného měřidla má poskytovatel povinnost předložit vždy aktuální potvrzení o ověření
stanoveného měřidla nejpozději před prvním vážením po datu ukončení platnosti starého potvrzení o ověření
stanoveného měřidla.

2. Poskytovatel provádí převzetí, přepravu, využití a odstranění odpadů kategorie "O" a "N" shromažďovaných
objednatelem v trvale (tj. po celou dobu platnosti smlouvy) nebo jednorázově přistavených velkoobjemových
kontejnerech poskytovatele nebo jiných shromažďovacích prostředcích, z lokalit uvedených v článku III. této
smlouvy. Vážení odpadu bude probíhat na úředně ověřeném vážním zařízení poskytovatele s možnou
přítomností zástupce objednatele. Po ukončení platnosti potvrzení o ověření stanoveného měřidla má
poskytovatel povinnost předložit vždy aktuální potvrzení o ověření stanoveného měřidla nejpozději před prvním
vážením po datu ukončení platnosti starého potvrzení o ověření stanoveného měřidla.

3. Poskytovatel zajišťuje pro objednatele odběry a rozbory vzorků odpadů.

4. Objednatel bezplatně vypůjčí poskytovateli k plnění předmětu smlouvy 95 ks plastových nádob objemu 120
litrů.

5. Za zařazení odpadů zodpovídá objednatel, stejně tak za řádné označení shromažďovacích nádob v souladu
s vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Poskytovatel zajišťuje
kontrolu označení sběrných nádob a shromážděného odpadu v souladu s platnou legislativou.

6. Poskytovatel se zavazuje k převzetí nebezpečných odpadů z vlastních nádob nebo z nádob, které poskytovateli
objednatel poskytl (výpůjčka) s tím, že uložením odpadu objednatelem do těchto nádob se poskytovatel stává
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• Dopravní podnik Ostrava a.s.

jejich majitelem a zároveň odesílatelem a je si vědom všech povinností vyplývajících z ustanovení zákona č.

185/2001 Sb. o odpadech a z ustanovení zákona č, 111/1994 Sb. o silniční přepravě v platném znění ve smyslu
ustanovení o silniční přepravě nebezpečných věcí dle dohody ADR.

7. V případě požadavku ze strany objednatele bude odpad kategorie ,,0" přepravován vozidly objednatele na místo
určené poskytovatelem. V tomto případě bude místem plnění místo vykládky, kde bude odpad zvážen na úředně
ověřeném vážícím zařízení (v souladu s ustanovením bodu 2. tohoto článku) a vážní lístky budou použity jako
podklad pro fakturaci. Objednatel o záměru přepravovat odpad vlastními vozidly uvědomí poskytovatele
minimálně jeden pracovní den předem a sdělí typ a registrační značky vozidel.

III. Střediska a lokality objednatele

1. Místem plnění jsou střediska a lokality:

a) Areál autobusy Hranečník, středisko údržba autobusy Hranečník,
Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava,

b) Areál autobusy Poruba, středisko údržba autobusy Poruba,
Slavíkova 115,70800 Ostrava- Poruba,

c) Areál dílny Martinov
Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava - Martinov,

d) Areál tramvaje Poruba, středisko údržba tramvaje Poruba,
U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava - Poruba,

e) Areál tramvaje Moravská Ostrava, středisko údržba tramvaje Moravská Ostrava,
Křivá 147/46, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,

j) Areál trolejbusy Ostrava, středisko údržba trolejbusy,
Sokolská tř. 64, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,

g) Budova ředitelství společnosti
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,

h) Měnímy v rámci provozní sítě Dopravního podniku Ostrava a.s.,

i) Sociální zařízení řidičů na konečných zastávkách MHD v rámci provozní sítě Dopravního podniku Ostrava
a.s.,

j) Prodejny jízdenek v rámci provozní sítě Dopravního podniku Ostrava a.s.
k) Drážní tělesa a další komunikace a prostory objednatele, kde může probíhat stavební činnost

IV. Poskytování kontejnerů
1. V souvislosti s předmětem plnění dle této smlouvy poskytovatel poskytne (pronájem nebo výpůjčka) objednateli

po celou dobu plnění 8 ks velkoobjemových kontejnerů pro průběžné shromažďování odpadů kategorie ,,0" a
"N" umístěných v lokalitách:
a) 7 m3 otevřený- Areál autobusy Hranečník, Areál autobusy Poruba - odpad objemný, kategorie ,,0", (2 ks)
b) 0,6 m3 otevřený, výklopný, manipulovatelný vysokozdvižným vozíkem - Areál autobusy Poruba - odpad

kaly kategorie "N", (1 ks)
c) 7 m3 uzavřený - Areál autobusy Poruba - odpad kaly kategorie "N", Areál trolejbusy - odpad objemný

kategorie ,,0", (2 ks)
d) 10 m3 otevřený - Areál autobusy Hranečník - odpad kaly kategorie "N", areál Martinov - směsný stavební

a demoliční odpad kategorie ,,0" (2ks)
e) 20 m3 otevřený - areál dílen Martinov - odpad biologický rozložitelný a nerozložitelný kategorie ,,0", (1

ks)
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2. Na základě telefonické objednávky objednatele se poskytovatel zavazuje zajišťovat mimořádné krátkodobé
přistavení a pronájem velkoobjemových kontejnerů s obsahem 7, 10,20 nebo 40 m3 pro shromažďování odpadů
kategorie "O" a "N" v lokalitách dle části III. této smlouvy.

V. Technické podmínky

1. Objednatel objednává službu a sjednává její konkrétní podmínky na základě této smlouvy u poskytovatele
písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky či ústně. V každém takovémto případě objednatel dohodne s
poskytovatelem druh požadované služby, zařazení odpadu dle katalogu odpadů, typ vozidla, typ a množství
shromažďovacích prostředků, termín poskytnutí služby a přesné místo plnění služby. Současně sdělí objednatel
poskytovateli jméno osoby pověřené zastupováním objednatele při realizaci této služby a telefonní číslo
mobilního telefonu (není-li uživatelem mobilního telefonu pak číslo pevné telefonní stanice) této zplnomocněné
osoby (viz Příloha č. 2 smlouvy).

2. Objednat službu, sjednat její podmínky a objednat přistavení kontejnerů a odvoz odpadů, jsou oprávněni
výhradně pracovníci oddělení energie a ekologie objednatele uvedení v Příloze Č. 2 smlouvy. Nedodržení tohoto
ustanovení smlouvy poskytovatelem bude považováno za závažné porušení smluvních podmínek.

3. Objednatel je povinen zajistit u každé dopravy odpadu či kontejneru prováděné poskytovatelem v místě
nakládky odpadu přítomnost svého zástupce, který poskytovateli stanovuje bezpečnou a přístupnou místní
přepravní trasu, stanoviště kontejneru nebo místo nakládky a potvrzuje příslušné doklady o odpadu a jeho
přepravě. V případě, že tato osoba nebude v místě nakládky odpadu přítomna a výše uvedené doklady tudíž
nebudou ze strany objednatele potvrzeny, má se za to, že služba byla poskytovatelem poskytnuta řádně dle této
smlouvy a v rozsahu objednávky objednatele dle této smlouvy, a že údaje na dokladech jsou správné a úplné.
Objednatel nese odpovědnost za případné porušení všeobecně platných předpisů a cizích práv vyplývajících
z činnosti poskytovatele provedené na základě pokynů objednatele nebo při nepřítomnosti zástupce objednatele
v místě nakládky odpadu.

4. Při nájmu nebo vypůjčení shromažďovacích prostředků na odpady (kontejnery, boxy sudy apod.) od
,poskytovatele nese objednatel plnou odpovědnost po dobu nájmu nebo vypůjčení za jejich provozování,
technický stav, za jejich případné zničení, poškození, ztrátu nebo odcizení a za odpady do nich shromážděné.
Objednatel je povinen si objednat dostatečný počet shromažďovacích prostředků vhodných pro daný druh
odpadu, nepřeplňovat a nepřetěžovat je. Poskytovatel vždy při přistavení shromažďovacích prostředků určí
objednateli množství, které je možné do nich uložit. Dojde-li k přeplnění nebo přetížení těchto nádob, je
povinen objednatel na vlastní náklady upravit množství odpadů v nich dle pokynů poskytovatele.

5. Poskytovatel na místě převzetí odpadu vyplní příslušné doklady od odpadu a k jeho přepravě (dodací list
odpadu a záznam o provozu vozidla) a zástupce objednatele doklady podepíše. Poskytovatel dále vyplní
ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a přepravní doklad podle platné dohody ADR
pro silniční přepravu nebezpečných věcí. Poskytovatel odpovídá za to, že údaje v těchto dokladech jsou úplné,
pravdivé a jsou vztaženy k předmětnému konkrétnímu odpadu. Poskytovatel provádí vizuální kontrolu každé
dodávky odpadu a porovnává zjištěný stav se souvisejícími doklady dle ustanovení této smlouvy při přejímce
odpadu. Místem této kontroly odpadu je místo vykládky odpadu z vozidla nebo kontejneru. Je-li vizuální
kontrola odpadu a kontrola vystavených dodacích dokladů ukončena s kladným výsledkem, je proces předávání
a přebírání odpadu mezi smluvními stranami ukončen.

6. Shledá-li poskytovatel, že odpad dodaný objednatelem neodpovídá podmínkám stanoveným zákonem, že tento
odpad nelze převzít dle této smlouvy, nebo že údaje v dodacím listu odpadu nebo v ohlašovacím listu pro
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR či v přepravním dokladu podle platné dohody ADR pro silniční
přepravu nebezpečných věcí jsou neúplné či v rozporu se stavem odpadu zjištěným při kontrole, informuje o
kterémkoliv z uvedených případů bezodkladně objednatele, přičemž obě strany společně řeší okamžitě danou
situaci. Nedojde-li při řešení této věci mezi objednatelem a poskytovatelem k dohodě, je objednatel povinen
zajistit si na své vlastní náklady zpětný odběr a odvoz předmětného odpadu a dále je povinen uhradit
poskytovateli kromě ceny za poskytnuté služby i případné související vynaložené náklady poskytovatele.

7. V příloze Č. 1 smlouvy, písmo A jsou vyznačeny druhy odpadů, jejichž převzetí poskytovatelem má charakter
dodání zboží objednatelem poskytovateli, za které poskytovatel uhradí kupní cenu. Poskytovatel je povinen ve
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lhůtě do 5 pracovních dnů od data zdanitelného plnění doručit objednateli výzvu k fakturaci, Dodací list odpadu
a ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR. Dokumenty budou obsahovat údaje potřebné
pro vystavení faktury (množství dodaného odpadu, cena za jednotku, cena za dopravu). Objednatel vystaví
poskytovateli za takto dodané zboží fakturu a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je den dodání, tj. den, kdy zboží (odpady) byly předány poskytovateli (v tomto
případě v postavení kupujícího). Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení
poskytovateli, v pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. V případě
prodlení s úhradou faktury je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

8. Poskytovatel předává objednateli za každý odběr odpadu a každou další poskytnutou službu, pokud není
dohodnuto jinak, příslušný vyplněný a potvrzený doklad podle druhu služby - dodací list odpadu, ohlašovací list
pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, přepravní doklad podle platné dohody ADR pro silniční
přepravu nebezpečných věcí, vážní lístek, záznam o provozu vozidla.

9. Pracovníci poskytovatele a další osoby, které jej zastupují při plnění podle této smlouvy, jsou v zařízeních
objednatele a v zařízeních třetích osob, určených objednatelem jako místa předání odpadů, povinni dodržovat
všeobecně závazné zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a provozu na pozemních komunikacích, řídit se
místními výstražnými nápisy, značením a pokyny zaměstnanců objednatele a provozovatele zařízení (viz příloha
č.3 smlouvy). Za případné škody vzniklé z porušení těchto povinností nese plnou odpovědnost poskytovatel.

1O.V případě, že poskytovatel neposkytne objednateli službu nebo její část dle této smlouvy je objednatel oprávněn
danou službu nebo její část u poskytovatele reklamovat. Tato reklamace musí být konkrétní a objednatel je
povinen provést ji u poskytovatele neodkladně telefonicky a následně pak písemně nejpozději do dvou
pracovních dnů ode dne sjednaného jako termín poskytnutí předmětné služby. Pokud reklamace objednatele
nebude tímto způsobem nebo vůbec u poskytovatele uplatněna, sjednávají smluvní strany nevyvratitelnou
právní domněnku, že služba poskytnutá objednateli poskytovatelem byla provedena v plném rozsahu dle
objednávky objednatele.

l l.Poskytovatel je povinen zajistit požadovanou službu tak, aby přeprava nebezpečných odpadu byla realizována
plně v souladu s požadavky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
v platném znění. .

VI. Cena a platební podmínky

1. Cena za poskytování služeb sjednaných dle této smlouvy je dohodnuta mezi objednatelem a poskytovatelem
jako cena smluvní a je v návaznosti na jednotlivé činnosti uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. K této ceně bude
připočtena daň z přidané hodnoty dle platných předpisů. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytování
služeb může být s ohledem na aktuální vývoj cen na trhu s odpady také sjednána formou časově omezeného
Cenového ujednání, a to za níže uvedených podmínek:

a) Sjednání cen za poskytované služby oproti cenám uvedeným v příloze č. 1 smlouvy je možné
formou Cenového ujednání provést pouze za předpokladu, že tímto způsobem sjednané ceny budou
pro objednatele výhodnější než ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy.

b) Poskytovatel dva pracovní dny předem zašle prokazatelným způsobem návrh Cenového ujednání,
jehož obsahem bude navrhovaná změna ceny, katalogová čísla a názvy odpadů, kterých se změna
týká, den zahájení platnosti Cenového ujednání, číslo smlouvy a pořadové číslo Cenového
ujednání.

c) Objednatel prokazatelným způsobem doručí poskytovateli informaci, zda jeho nabídku akceptuje či
nikoliv.

d) Minimálně dva pracovní dny před koncem platnosti Cenového ujednání poskytovatel opět
prokazatelným způsobem oznámí datum jeho ukončení. Pokud se ukončení týká pouze části
položek z Cenového ujednání, oznámí poskytovatel katalogová čísla odpadů, kterých se ukončení
týká.

e) Po ukončení platnosti dané položky z Cenového ujednání platí ceny sjednané v příloze č. 1 této
smlouvy.
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f) Za prokazatelný způsob doručování návrhu Cenového ujednání, jeho akceptace objednatelem a
jeho ukončení smluvní strany považují také elektronickou formou, a to na e-mailové adresy
kontaktních osob smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy.

2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak (např. v případě dopravy), obsahují ceny v příloze č. 1 této smlouvy
veškeré náklady na realizaci předmětu plnění. Ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a jsou překročitelné
pouze při splnění podmínek stanovených v této smlouvě.

3. V případě plné nevytíženosti dopravního prostředku s velkokapacitními kontejnery a autocisterny smí být po
předchozím souhlasu objednatele doprava účtována dle ceníku dopravy uvedeného v Příloze č. 1 smlouvy, písmo
D.

4. Výši ceny v příloze č. 1 této smlouvy lze zvýšit pouze v případě:

- pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které
budou mít prokazatelný vliv na výši této ceny,

- růstu cen, nejvýše však ve výši inflace dle Českého statistického úřadu.

5. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu za poskytnuté služby řádně a včas převodem na účet
poskytovatele uvedený na faktuře na základě faktury - daňového dokladu, vystavené poskytovatelem
neprodleně po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytovaný předmět smlouvy má z hlediska zákona o DPH
charakter opakovaných - měsíčních plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní
den fakturovaného měsíce. Faktury - daňové doklady budou vystavovány za každé odběrné místo zvlášť a
doručeny na adresu objednatele nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího měsíce, přičemž splatnost
faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura
byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Celková cena je poskytovatelem stanovena na základě
sjednaných jednotkových cen, množství odebraného odpadu, poskytnutých služeb a DPH dle platných předpisů.
Podkladem pro fakturaci jsou příslušné dodací listy odpadů, ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů
po území ČR, přepravní doklady podle platné dohody ADR pro silniční přepravu nebezpečných věcí, vážní
lístky a záznamy o provozu vozidla, pokud není dohodnuto jinak za fakturované období a budou nedílnou
součástí faktury.

6. Poskytovatel může fakturu včetně příloh vystavit ve formátu PDF, podepsat zaručeným elektronickým
podpisem nebo jinak zabezpečit proti pozměnění a zaslat objednateli elektronicky (e-mailem) na adresy
elektronicka.fakturace@dpo.cz; vaclav.srom@dpo.cz ; jiri.placek@dpo.cz.

7. Poskytovatel má povinnost uvádět na faktuře číslo smlouvy objednatele.

8. Nevrátí-Ii objednatel obdrženou fakturu - daňový doklad v její lhůtě splatnosti zpět poskytovateli
s opodstatněným písemným zdůvodněním důvodu jejího nepřijetí, dohodly se smluvní strany tímto na
nevyvratitelné právní domněnce, že sjejím obsahem souhlasí. Reklamace faktury - daňového dokladu po
uplynutí její lhůty splatnosti není poskytovatel povinen akceptovat. Smluvní strany se dále dohodly na
vyvratitelné právní domněnce, že v případě pochybnosti o okamžiku doručení faktury - daňového dokladu
objednateli se má za to, že tato je doručena třetí pracovní den ode dne jejího odeslání poskytovatelem na adresu
objednatele.

9. Vrátí-Ii objednatel obdrženou fakturu - daňový doklad v její lhůtě splatnosti zpět poskytovateli s opodstatněným
písemným zdůvodněním důvodu jejího nepřijetí, vystaví poskytovatel novou fakturu - daňový doklad a zašle ji
objednateli. Vrátí-Ii objednatel obdrženou fakturu - daňový doklad poskytovateli neopodstatněně, odešle ji
poskytovatel objednateli zpět beze změn.

l O.Je-Ii objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku vůči poskytovateli dle odst. 6. tohoto článku, je
objednatel povinen uhradit poskytovateli, bude-li to poskytovatel požadovat, za každý den prodlení s placením
tímto sjednaný smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do dne
úplného vypořádání tohoto závazku. Objednatel je povinen uhradit sjednaný smluvní úrok z prodlení, pokud jej
bude poskytovatel požadovat bez ohledu na zavinění. Poskytovatel má rovněž právo v tomto případě přerušit
poskytování všech služeb objednateli po dobu existence výše uvedeného dluhu, a to až do doby úplného
vyrovnání všech závazků vůči poskytovateli. Po tuto dobu není poskytovatel v prodlení.
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11.0bjednatel nebude poskytovat zálohy. Faktury za převzatý odpad budou vystavovány pro každé místo plnění
zvlášť.

12.V případě odpadů, které poskytovatel od objednatele dle Přílohy č. I smlouvy vykupuje, to znamená, že platí za
ně objednateli sjednanou cenu, je poskytovatel povinen ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od data zdanitelného
plnění doručit objednateli výzvu k fakturaci a související doklady, které budou obsahovat údaje potřebné pro
vystavení faktury (množství dodaného odpadu, cena za jednotku, cena za dopravu), a to pro každé odběmé
místo zvlášť. Objednatel vystaví poskytovateli za tyto odpady fakturu do 15 dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den dodání, tj. den, kdy odpady byly předány
poskytovateli (v tomto případě v postavení kupujícího). Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne
jejího doručení poskytovateli, v pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí pracovní den po jejím
odeslání. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli úrok z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Sankční ujednání
1. Objednatel je oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení

poskytovatele s mimořádným přistavením kontejneru dle objednání objednatelem.

2. ObjednateI je oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ prodlení
poskytovatele s odvozem odpadu z odběmého místa. Sjednaná sankce se týká odvozu pravidelného i
nepravidelného.

3. ObjednateI je oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ nepředložení
aktuálního potvrzení o ověření stanoveného měřidla před prvním vážením po datu ukončení platnosti starého
potvrzení o ověření stanoveného měřidla.

4. Poskytovatel je oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ přeplnění nebo
přetížení odpadové nádoby. Sjednaná sankce se týká nádob určených pro pravidelný i nepravidelný odvoz.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody.

VIII. Jména a kontakty pověřených zástupců smluvních stran
Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Plaček, vedoucí oddělení energie a ekologie

Ve věcech technických:

Ing. Jiří Plaček, email: jiri.placek@dpo.cz, tel: 597401 320,

Ing. Václav Šrom, email: vaclav.srom@dpo.cz, tel: 597401 322, mobil: 725 749374

p. Dalibor Mika, email: dalibor.mika@dpo.cz , tel: 597401 325,

Poskytovatel:

OZO Ostrava s.r.o.

Ve věcech smluvních:

Petr Janečka, vedoucí Provozovny 5 - Průmyslové odpady, e-mail: janecka@ozoostrava.cz

Tel: 596251 254, mobil: 602509935
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Ve věcech technických:

Petr Janečka, vedoucí Provozovny 5 - Průmyslové odpady, e-mail: janecka@ozoostrava.cz

Tel: 596251 254, mobil: 602 509 935

Lenka Klacková, obchodní zástupce Provozovny 5 - Průmyslové odpady, e-mail: klackova@ozoostrava.cz

Tel: 596251 287, mobil: 725 868 876

Helena Uhrová, dispečerka Provozovny 5 - Průmyslové odpady, email uhrova@ozoostrava.cz

Tel: 596 251 225, mobil: 725 543 051

IX Platnost a účinnost smlouvy

A) Objednatel bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy, jejich příloh a případných dodatků mohou
být obchodním tajemstvím poskytovatele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru
smluv, ani jinak. Objednatel se rovněž zavazuje nepředat tyto údaje a pasáže třetí osobě dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství poskytovatele je blíže vyspecifikováno
v příloze č. 4 smlouvy. Obchodním tajemstvím poskytovatele jsou veškeré ceny uvedené ve smlouvě č.
05180174 a 00020180216, v jejich přílohách, v případných dodatcích a v souvisejících dokumentech,
vyplývajících z plnění výše uvedené smlouvy (např. ve fakturách). Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze
strany poskytovatele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany jsou si vědomy.zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje,
mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat
podle § 5, odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv poskytovatel, přičemž se zavazuje o tom neprodleně informovat objednatele na e-mail
registrsmluv@dpo.cz

3. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, je platná ode dne podpisu smlouvy smluvními stranami a účinná
ode dne 1. 1. 2019. Platnost smlouvy může být ukončena některou ze smluvních stran ve výpovědní lhůtě 3
měsíce, která se počítá od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna k jednostrannému odstoupení od této smlouvy v případě závažného
porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Toto odstoupení od smlouvy musí být písemné a
nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení příslušné smluvní straně. Za závažné porušení smluvních podmínek
se považuje opakované porušení ustanovení této smlouvy. Za opakované porušení ustanovení této smlouvy se
považuje pro účely této smlouvy porušení kterékoliv povinnosti více než 2x.

5. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo využití opčního práva na:

rozšíření sjednaného předmětu plnění a rozsahu plnění smlouvy, a to o další činnosti související
s nakládáním s odpady např. jiný druh kontejneru, případně další věci související s legislativními požadavky.

rozšíření kategorie odpadu dle Přílohy č. 1 této smlouvy,

Rozšíření o další velikosti kontejnerů uvedených v bodě "B" Přílohy č. 1 této smlouvy.
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V případě, že objednatel využije tohoto opčního práva, proběhne v této věci jednání. Objednatel předpokládá, že
finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne částku Kč bez DPH.

X Ostatni ujednáni
1. Objednatel a poskytovatel jsou povinni ohlásit druhé smluvní straně veškeré změny týkající se svého právního

subjektu, zejména ukončení činnosti a změny identifikačních údajů z první strany této smlouvy, a to
neodkladně, nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž změna nastala.

2. Objednatel prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy je schopen splnit všechny finanční závazky vůči
poskytovateli vyplývající z plnění této smlouvy a zavazuje se učinit tak v plném rozsahu. Objednatel se dále
zavazuje, že nebude u poskytovatele objednávat žádné poskytování služeb dle této smlouvy, pokud finanční
situace objednatele bude taková, že mu neumožní zaplatit poskytovateli cenu v souladu s touto smlouvou.
Objednatel bere na vědomí, že při porušení ustanovení tohoto článku se vystavuje možnosti trestního stíhání.

3. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení
sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu, jenž
má sídlo v Ostravě. Pro spory ohledně práva povinností vyplývajících z této smlouvy účastníci tak sjednávají
příslušnost Okresního soudu v Ostravě nebo Krajského soudu v Ostravě, v závislosti na věcné příslušnosti
soudu. Toto ujednání je výslovnou dohodou smluvních stran o místní příslušnosti věcně příslušného soudu,
v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, především občanského soudního řádu,
v platném znění.

4. Poskytovatel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy vlastní platné potvrzení o ověření stanoveného měřidla,
platné rozhodnutí dle §14 zákona č. 185/2001Sb. o odpadech v platném znění a rozhodnutí Celního úřadu,
kterým se povoluje přijímat a užívat vybrané výrobky osvobozené od daně.

5. Tato smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel a poskytovatel a každé
má platnost originálu.

6. Změny a doplňky k této smlouvě jsou činěny po dohodě smluvních stran písemnou formou.

7. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí v souladu s dohodou smluvních stran právním
řádem České republiky, zejména režimem občanského zákoníku v platném znění.

8. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tuto smlouvu podepsat a závazky, práva a
povinnosti touto smlouvou založená převzít a nést, že si tuto smlouvu přečetli, a že její obsah odpovídá jejich
pravé, svobodné a shodné vůli, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, jsou
prostí omylu, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby jednající jménem smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.

9. Závazky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této smlouvy na základě předchozích smluvních vztahů se
vypořádají dle příslušných předchozích smluv, účinných v době vzniku závazku. Účinností této smlouvy
zůstává zachována povinnost objednatele zaplatit své splatné závazky.
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1O.Neoddělitelnou součástí této smlouvy je:

Příloha Č. 1 - Ceník odpadů "O" + "N", doprovodných služeb a kategorie odpadů

Příloha Č. 2 - Seznam a kontaktní údaje osob oprávněných potvrdit předání odpadu

Příloha Č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP

Příloha Č. 4 - Vymezení obchodního tajemství poskytovatele

V Ostravě dne ~.~.~.'.~~..~~ .
~.~4.Q.~

V Ostravě dne .

Za objednatele:

..........

oskvtevatele:

. .~~!1
Ing. Daniel ~rs, MBA.

předseda představenstva

Ing. Karel Belda

jednatel

Bc. Michal Otava

člen představenstva
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• Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IC: 619 74 757. DIC: CZ61974757

T 59 7401111: www.dpo.cz

Příloha č. 1 smlouvy· "Ceník odpadů O + N, doprovodných služeb a kategorie
odpadů" ke Smlouvě o poskytnuti služby č. DOD20180216 a č. 05180174

Dopravnf podnik Ostrava a.s.
Název zhotovitele: OZO Ostrava s.r.o,
Sídlo: Frýdecká 680/444, 719 00

IČ:62300920
DIČ: CZ62300920

A. Ceny odpadů za odstraněni a dopravu

Katalog.
Cena v Kč bez Cena za

Název odpadu Kategorie DPH/t včetuě dopravu v Kč celkem
číslo nonlatku bez DPH/t

060204 Hydroxid sodný a draselný N
080111 Odpadní barvy a laky obs. org. rozpouštědla N
080113 Kaly z barev a laků obs. org. rozpouštědla N
080119 Vodné suspenze obsabující barvy N
110109 Kaly a filtrační koláče obs. nebezp.látky N
110111 Oplachové vody obs. nebezp, látky N
120105 Plastové hobliny a třísky O
120109 Odp. řezné emulze bez halogenů N
120120 Upotřebené brusné nástroje obs. nebezpečné látky N
120121 Upotřebené brusné nástroje O
130110 Nechlorované hydraulické min. oleje N
130205 Nechlor, min. motor. a plev. oleje N
130307 Min. nechlor. izolační a teplonosné oleje N
130502 Kaly z odlučovačů oleje N
130503 Kal z lapáku nečistot N
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů olejů N
130802 Jiné emulze N
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
150101 Papírové a lepenkové obaly - skartace (spalovna) O
150102 Plastové obaly - palivo O
150103 Dřevěné obaly O
150107 Skleněné obaly O
150109 Textilní obaly O
150110 Obaly obsabujíci zbytky nebezpečných látek N
150202 Absorpční činidla, filtr. materiály, čisticí vlna N
160103 Pneumatiky O
160107 Olejové filtry N
160112 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111 O
160113 Brzdové kapaliny N
160114 Nemrznouci kapaliny obsabující nebezpečné látky N
160119 Plasty O
160120 Sklo O
160121 Nebezp. součástky (zneč. pryž) N
160213 Vyř. zařízeni obsahující nebezp. Složky N
160214 Vyřazené zař. neuvedené pod Č. 160209 - recyklovatelné O
160506 Lab. chemikálie, které jsou nebo obsahují nebo látky N
160601 Olověné akumulátory N
160602 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N
160603 Baterie obsahující rtuť N
160604 Alkalické baterie O
160606 Odděleně soustř. elektrolyty N
160708 Odpady obsabující rop. látky N
170101 Beton O
170102 Cihly O
170201 Dřevo O
170202 Sklo O
170203 Plasty O
170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky (pražce) N
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod Č. 170301 O
170504 Zemina a kamení neuvedené pod Č. 170503 O
170601 Izolační materiál s obsabem azbestu N
170604 !zolačnl materiál neuvedený pod č. 17 06 01 O
170903 Jiné stavebnl a demoliční odpady N
170904 Směsné stavebnl a demoliční odpady O
180101 Ostré předměty N
190802 Kal z lapáku písku O
190813 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových vod N

.:.
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200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyni O
200115 Zásady N
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtnť N
200123 Vyřazená zařízeni obsahující chloroflorovodlky N
200125 Jedlý olej a tuk - tekutý O
200135 Vyřazená el. a elektron. zař. obs. nebezpečné látky N
200\36 Vyř. el. a elektron. zař. neuvedená pod Č. 20 0121 O
200201 Biologicky rozložitelný odpad O
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
200301 Směsný komunální odpad O
200307 Objemný odpad O

Odpadni voda z kuchyni a stravoven (není odpadem)
Kal ze septiků a žump - odpadni voda (neni odpadem)

B. Cena za trvale přistavený kontejner
l\.C nez

Obsah kontejneru _ mJ DPH/měsic/ks

I 7 m3 otevřený
2 7 m3 uzavřený
3 10m3

4 20m3

5 40m3

6 0,6m otevřený

C. Přehled cen doprovodných služeb (bez DPH)

Služba Jednotka Kěbez
DPH/jednotka

Mimořádné přistaveni kontejneru ks
Pronájem mimořádně přistaveného kontejneru den
Pytle ks
Nádoba na ostré předměty (infekční odpad) ks
Třidění směsného odpadu v kontejnerech t
Čištěni kontejneru ks
Čekání vozidla při nakládáni a vykládáni 15min
Práce cisterny (mimo jízdu) 15 min
malé kontejnerové vozidlo nakládka/vykládka 15min
Čištěni cisterny ks
Služba v nepracovní dny (sobota, neděle, svátek) 1 hod.lpracovnik
Vystaveni faktur a výzev pro vystaveni faktur na jednotlivá odběrná místa ks
ŠkolenJ/seminář/workshop/exkurze u poskytovatele - 2 až 4 hod. 40 osob
Manipulace s odpady (I pracovnJk) 15 min
Ohlašovaci listy - zpracováni ks

D. Ceny dopravy dle typu vozidla při nevytfženosti vozidla

Vozidlo
luoprava v l\.C nez

DPHIkm

vozidlo s kontejnerem
malé kontejnerové vozidlo - dodávka
autocisterna

E. Cena za rozbor jednoho vzorku
I

Rozbor vzorku včetuě odběru, dopravy a vypracováni protokolu I

V Ostravě: 't .~tQo~&........................

.
~ Michal Otava

~Ien představenstva

Ing. Karel Belda
jednatel
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Příloha č. 2 - "Seznam a kontaktní údaje osob oprávněných potvrdit
předání odpadu" ke Smlouvě o poskytnutí služby ě, 05180174
a DOD20180216

oddělení energie a ekologie Ing. Plaček Jiří
Ing. Šrom Václav
Mika Dalibor
Krayzel Jiří

597401 320
597401 322
597401 325
597401 321

středisko údržba autobusy Hranečník Ing. Osmančík Jiří 597 402 702
Havránek Zdeněk 597 402 709
Antes Radim 597402717
směnoví mistři 597 402 703
osoba pověřená vedoucím střediska

středisko údržba autobusy Poruba Kupka Václav 597402802
Sedlačík Miroslav 597402805
směnoví mistři 597402804
Jendrýsek Vilém 597402 123
osoba pověřená vedoucím střediska

středisko údržba tramvaje Poruba Dvořáček Libor 597402402
směnoví mistři 597402404,5
osoba pověřená vedoucím střediska

středisko údržba tramvaje Moravská Ostrava Riedel Pavel 597402301
směnoví mistři 597402304
zástupci mistrů 597402305
osoba pověřená vedoucím střediska

středisko údržba trolejbusy Ing. Jelínek Jaroslav 597402 550
Nevím Jaroslav 597402503
směnoví mistři 597402504,5
osoba pověřená vedoucím střediska

středisko vrchní stavba Ing. Maceček Roman 597402250
Špak Vladimír 597402251
Kovalský René 597402255
Landiga Petr 597 402 256
osoba pověřená vedoucím střediska

středisko vrchní vedení Harabiš Richard
Zachar Petr

597402 159
597402 158
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osoba pověřená vedoucím střediska

středisko trakční měnímy Novák Jaromír
Ručka Eduard
Matzner Tomáš

597402 160
597402 164
597402 169

osoba pověřená vedoucím střediska

středisko údržba majetku Žaluda Karel
Rýdl Aleš
Dluhoš Petr

597402 163
597402220
597402 180

osoba pověřená vedoucím střediska

oddělení nákup Ing. Jurišta Ivo 597 402 056
osoba pověřená vedoucím oddělení

oddělení skladové hospodářství Pecha Stanislav 597402057
osoba pověřená vedoucím oddělení
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Smlouva o poskytnutí služby
číslo smlouvy Objednatele: DOD20180216

číslo smlouvy Poskytovatele: 05180174

Příloha č. 3 smlouvy o poskytnutí služby· Základní požadavky k zajištění
BOZP

I. Vstup osob do objektů a jejich pohyb na pracovištích Dopravního podniku Ostrava a.s., vjezd vozidel

a) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost
dlouhodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu
s vnitřními předpisy Dopravního podniku Ostrava a.s. (dále jen DP Ostrava):

podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava,
předkládat při každém vstupu do objektu dočasný osobní průkaz vydaný DP Ostrava.

b) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří budou vykonávat pracovní nebo jinou činnost
krátkodobě, mohou vstupovat do objektů a pohybovat se na pracovištích samostatně, avšak musí v souladu
s vnitřními předpisy DP Ostrava:

podrobit se školení z BOZP pro příslušné pracoviště, které zajistí vedoucí pracoviště DP Ostrava
pro ověření totožnosti předkládat při každém vstupu do objektu občanský průkaz příp. cestovní pas nebo
jiný doklad totožnosti vydaný příslušným správním úřadem, který bude porovnán se
jmenným seznamem dodaným druhou smluvní stranou.

c) Zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany, kteří navštíví pracoviště jednorázově, mohou v souladu
s vnitřními předpisy DP Ostrava vstupovat do objektu a pohybovat se na pracovištích pouze v doprovodu
určeného zaměstnance DP Ostrava, avšak musí:

ohlásit svoji návštěvu při vstupu do objektu a vyčkat, až bude strážní službou ověřena přítomnost
příslušného vedoucího zaměstnance pracoviště, který stanoví způsob doprovodu a pohybu návštěvy v
objektu DP Ostrava a tím za tuto návštěvu přebírá odpovědnost.

d) Osobám a vozidlům druhé smluvní strany bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DPO povolen
na základě platného dlouhodobého povolení vjezdu, nebo jednorázového povolení vjezdu po prokázání
totožnosti a souhlasu přítomného vedoucího navštěvovaného pracoviště.

e) Fyzická ostraha je oprávněna provést kontrolu dopravního prostředku při vjezdu do areálu DP Ostrava i při
výjezdu z areálu DP Ostrava.

f) Mimo provozní dobu v pracovních dnech od 6.00 do 22.00 hodin mohou osoby a vozidla druhé smluvní
strany výjimečně vjíždět a pohybovat se v areálu DPO pouze jako "návštěva".

g) Návštěvě bude vjezd a pohyb v dopravním prostředku v areálu DP Ostrava povolen na základě ověření
přítomnosti vedoucího navštěvovaného pracoviště a jeho souhlasu s návštěvou.

h) V případě udělení souhlasu s návštěvou fyzická ostraha seznámí návštěvu s aktuální dopravní situací v areálu
DP Ostrava, zejména s určením trasy a místem k odstavení dopravního prostředku, a poté vpustí návštěvu do
areálu DP Ostrava .
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II. Podmínky pro vykonávání pracovní a jiné činnosti na pracovištích DP Ostrava

a) předávané plnění/dílo (projekty, konstrukce, výrobky, zařízení apod.) musí být provedeno tak, aby splňovalo
platné bezpečnostní a požární předpisy,

b) pokud budou na jednom pracovišti plnit pracovní úkoly zaměstnanci druhé smluvní strany i DP Ostrava,
jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle ustanovení § 101 zákona Č. 262/2006 Sb. (zákoník práce),

c) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany nesmí být mladiství, musí mít pro činnost vykonávanou
na pracovištích DP Ostrava odbornou a zdravotní způsobilost a tuto činnost mohou vykonávat pouze
v dohodnutém rozsahu, v případě, že vstupují na provozovanou dopravní cestu, musí splňovat zdravotní
způsobilost podle § 2 písmo b) 1, vyhlášky MD č. 10111995 Sb. v platném znění,

d) zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany jsou při své činnosti na pracovištích DP Ostrava povinni
dodržovat platné právní předpisy k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany včetně místních
bezpečnostních předpisů (vnitřních norem DP Ostrava), s nimiž byli řádně seznámeni, podrobit se na vyzvání
oprávněného zaměstnance DP Ostrava dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření ke zjištění přítomnosti
alkoholu nebo jiných návykových látek v organizmu. K plnění povinnosti dle tohoto odstavce jsou
zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni při kontrolách a činnostech souvisejících se
zajištěním BOZP spolupracovat s oprávněnými zaměstnanci DP Ostrava a řídit se jejich pokyny,

e) v případě porušování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, pokynů oprávněných
zaměstnanců DP Ostrava, pozitivního výsledku dechové zkoušky na alkohol nebo při odmítnutí dechové
zkoušky nebo lékařského vyšetření jsou zaměstnanci nebo jiné osoby druhé smluvní strany povinni na
vyzvání ukončit pracovní nebo jinou činnost a ihned opustit pracoviště a objekty DP Ostrava. Druhá smluvní
strana je povinna osobu vyloučenou z pracoviště DP Ostrava ihned nahradit jiným pracovníkem tak, aby
plnění smlouvy mohlo řádně pokračovat. DP Ostrava v tomto případě neodpovídá za případné prodlení v
plnění závazků druhé smluvní strany dle uzavřené smlouvy,

f) za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP je DP
Ostrava oprávněn účtovat druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši Kč, a to v případě, že
uzavřenou smlouvou nebude stanoveno jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo DP Ostrava
na náhradu škody.

Za DP Ostrava a.s. Za OZO Ostrava s.r.o.

V Ostravě dne

Ing. Karel Belda
jednatel
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Kupní smlouva: "Odběr a odstranění odpadů kategorie °+ N a odpadních vod"
Číslo smlouvy odběratele: 00020180216
Číslo smlouvy poskytovatele: 05180174

I Příloha č. 4 Smlouvy o poskytnutí služby - Vymezení obchodního tajemství
poskytovatele

Poskytovatel za své obchodní tajemství považuje:

• dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veškeré ceny uvedené ve smlouvě, v jejích přílohách,
v jejích případných dodatcích a v souvisejících dokumentech vyplývajících z plnění předmětné smlouvy
(např. ve fakturách).

V Ostravě dne:

Ing. Karel Belda, jednatel

Vymezení obchodního tajemství poskytovatele.
Objednatel podléhá režimu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a režimu zákona Č.

340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud poskytovatel chce některé informace ze smlouvy včetně příloh chránit jako
své obchodní tajemství, je povinen tyto informace konkrétně uvést do této přílohy smlouvy a uvést důvody, pro které
mají být za obchodní tajemství považovány, může se však jednat jen o informace technického charakteru.
Nabídkové ceny nemohou být předmětem obchodního tajemství. O finální podobě této přílohy musí panovat mezi
stranami shoda, v opačném případě se tato příloha nestane součástí uzavřené smlouvy.
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