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Zabezpečení přepravy a líkcvidace nebezpečného odpadu a ostatnflio odpadu pro období 2019-2023``

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele

SMLOUVA 0 POSKYTNUTÍ SLUŽEB
Zabezpečení přepra.vy a.1ikvidace ostatního odpadu pro období 2019-2024

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.

Smluvní strany

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

se sídlem                                                                                Lipenská 753/120, 772110lomouc
zastoupený:                                                                         Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem
Oprávněn jednat ve věcech smluvních -
Oprávněn jednat ve věcech technid<ých 

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
na straně j edné jako ,,Obj edna±el"

SUEZ Využití zdiojů a.s.

se sídlem:
zastoupen:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních
Oprávněn jednat ve věcech techiúckých
IČ:
Dlč:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Telefon:
e-maíl:

70960399

CZ70960399

Španělská 1073/10,120 00 Praha 2
Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou

25638955
CZ25638955

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze oddíl 8 vložka 9378
na st]'cmě d]'uhé j ako ,,Zhotori)i±el"

Učastníci smlouvy se dohodli na uzavření smlouvy v tomto znění:
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11.

Význam a účel smlouw

1.     Účelem  této  smlouvy je  splnění  zákonných  povinností  objednatele  jako  původce  odpadu  při
zbavení se odpadu ve smyslu ustanovení § 3 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů, a to zajištěním služeb zhotovitele v oblasti nakládání s odpady za podmínek
stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou.

2.    Tato  smlouva byla uzavřena  na  základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Zabezpečení  přepravy  a  likvidace  nebezpečného  odpadu  a  ostatního  odpadu  i)ro  období
20i9-2023"  podle  zákona   č.134/2016   Sb.,   o   zadávání  veřejných  zakázek,   vplatném  znění.
Nabídka dodavatele, kterou předložil v rámci zadávacího řízení na část 7 VZ s názvem:  Ostatní
odpad   Přerov   (dále  jen   NABÍDKA)   azadávací   dokumentace,   která   byla   podkladem   pro
zpracování NABÍDKY, byly podkladem pro uzavření této smlouvy a údaje v těchto dokumentech
uvedené jsou pro smluvní strany závazné pří realizaci předmětu plnění podle této smlou\y.

3.     Objednatel  prohlašuje,  že  v souladu  s  §  12  odst.  4  zákona  č.  185/2001  Sb.  zjistil  podle  dokladů

předložených v NABÍDCE, že zhotovitel je oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 4 písm. r)
zákona č.185/2001 Sb.

111.

Předmět smlouvy

1.    Předmětem   této  smlomy  je  závazek  zhotovitele  zajišťovat  pro   objednatele  touto   smlouvou
sjednané čimosti (zajišt'ovat služby) v oblasti likvidace ostatních odpadů (vyjma nebezpečných),
a to v souladu s ustanovením §§ 17-20 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.

2.     Objednatel  se  zavazuje  poskytovat  zhotoviteli  dohodnutou  součinnost,  předávat  zhotoviteli
odpady a platit za provedené služby sjednanou cenu.

3.     Zhotovitel bude pro objednatele zajišťovat služby spojené s likvidací jednotlivých druhů odpadů,

jejichž přehled je uveden v příloze  č. 1 této smlouvy. Součástí předmětu plnění,  a tedy součásťí
jednotkových cen za likvidaci jednotlivých druhů odpadů je:

a)    zajištění nakládky, manipulace a likvidace ostatního odpadu, pro každou část VZ z místa

plnění příslušného k dané části VZ podle odst. 9.3. těchto Zadávacích podmínek,  přičemž
svoz ostatního odpadu zajišťuje objednatel.

b)    převzetí  odpadů  do  vlastnictví  dodavatele  a  dále  zajištění  odstranění  odpadů  či  jeho
využití v souladu s platnými právnímí předpisy,

c)    povimost  provést  při  přejímce  kontrolu  předávaného   druhu   a  množství   odpadů  a
správnost údajů potvrdit svým podpisem na Předávacím listu odpadů.

4.     Svoz a likvidace odpadů bude prováděn z těchto provozoven objednatele (místa plnění):

SÚ Jih:                     cestmistrovství přerov, Tovačovská 974, Přerov

5.    Místo pro uložení odpadů:
Místo pro uložení odpadů je uvedeno v příloze č.1 této smlouvy.

6.    Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k předmětu plnění:
Objednatel  si  v zadávací   dokumentace,   podle  m'ž  zhotovitel  zpracoval  NABÍDKU  vyhradil
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změnu závazku, která se týká rozsahu služeb spočívající v zajištění nakládky, manipulace, svozu
a likvidace dalších odpadů nad rámec předmětu plnění vymezeného v zadávací dokumentaci,  a
to na  základě jednorázové  operativní  objednávky objednatele.  Operativní objednávka  musí být
učiněna  písemně,  musí  v  ní  být  uvedeno  množství   odpadu  k  převzetí  a   den   (tj..   datum)

požadovaného převzetí.

7.    Smluvní strany se dohodly na tom, že každ)h jednotliv)h převzetím odpadů zhotovitelem od
objednatele dojde bez dalšího k převodu vlastnického práva k převzatým odpadům z objednatele
na zhotovitele,  a to i v případě, že by odpady převzal pro zhotovitele dopravce.  Od okamžiku,
kdy zhotovítel převezme odpady od objednatele,  odpovídá za nakládání s nimi dle příslušných
obecně závazných právních předpisů.

IV.
Cena

1.     Cena služby spojené s likvidaci odpadů je stanovena jednotkovými cenami podle přílohy č. i této
smlou`y v Kč bez DPH.

2.    Tednotkové  ceny  podle  přílohy  č.  1  této  smlouvy  jsou  stanoveny  jako  konečné  a  maximálně

přípustné,   které  lze  měnit  pouze  za  podmínek  uvedených  včl.  IV.   odst.   4  této   smlouvy.
Tednotkové ceny zahmují veškeré náklady zhotovitele na svoz a likvidaci odpadů veškerých rizik
a vlivů  (včetně inflačních a kurzových) během celé  doby realizace předmětu plněni',  a zahmuje
též veškeré související náklady, jako jsou: náklady na manipulaci, na nakládku - vykládku, na
dopra\u,   vyhotovení   požadovaných   dokladů,   dodržování   zákony   stanovených   předpisů,

provozní náklady účastníka  zadávacího  řízení,  náklady na po].ištění,  daně,  cla,  a jakékoliv  další
výdaje spojené s realizací služeb.

3.    Účtovanou cenu stanoví zhotovitel za každé fakturační období jako násobek jednotkových cen a
množství  odvezeného  a  zlikvidovaného  odpadu.  Ktakto  stanované  ceně  v Kč  bez DPH  bude
účtovaná  DPH  v sazbě  podle  platných  právních  předpisů  k datu  uskutečněného  zdaniťelného

plnění.

4.    ]ednotkové ceny podle přílohy č. 1 této smlouiy jsou platné po dobu trvání této smlouvy od její
účinnosti.  K cenám  stanoveným  vKč  bez  DPH  bude  připočtena  DPH  v zákonné  výši  ke  dni
uskutečněného zdanitelného plnění.  Cenu v Kč vč. DPH lze měnit jen v souvislosti se zákonnou
úpravou sazeb DPH.

V.
Platební p odmínky

1.     Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Zhotovitd  je  oprávněn  vystavovat  faktury  (daňové  doklady)  po
provederií  jednodivých  plnění  na  základě  potvrzené  dokumentace  o  množství  a  druhu  odpadů  a
jejich předání.

3.

Faktury (daňové doklady) budou vystavována přímo na středisko údržby, kterým je:

Správa silnic Olomouckého kraje,  příspěvková  organizace,  Středisko údržby Jih, Kostelecká 55,
796 56 Prostějov pro místa plnění SÚ jih podle čl.111. odst. 4 této smlouvy.

Faktura  musí  obsahovat všechny náležitosti řádného  účetního  a  daňového  dokladu ve  smyslu

příslušných  právních  předpisu  (zejména  zákon  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví  vplatném  znění  a
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zákon  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané hodnoý v platném znění,  a  údaje  dle §  435  zákona  č.
89/2012  Sb.  občanský  zákoník  v platném  znění).  V  případě,  že  faktura  nebude  odpovídajíci'
náležitosti  splňovat,  je  objednatel   oprávněn  zaslat  ji  ve  lhůtě  splatnosti  zpět  zhotoviteli  k
doplnění či úpravě, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná
běžet od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

4.      Splatnost daňo`ých dokladů je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Úhrada faktur bude

provedena  bezhotovostním  převodem  z účtu  objednatele  na  účet  zhotovítele  uvedený  v  této
smlouvě. Platby proběhnou výhradně v Kč (CZK).

5.      Platba DPH v případě nespolehlivého plátce

5.1.      Objednatel  zdanitelného  plnění  si  vyhrazuje  právo  uplatnit  institut  zvláštního  způsobu
za].ištění daně z přidané hodnoý ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty,  v  platném  znění  (dále  jen  ZDPH),  pokud  poskytovatel  zdanitelného  plnění
(zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude
nejpozději  ke  dni  splatnosti  příslušné  faktury  zveřejněn  správcem  daně  v  příslušném
registru  plátců  daně  (q..  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup).  Obdobný  postup  je
objednatel zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného  plnění  bude  o  poskytovaťeli  zdaritelného  plnění  zveřejněna  v  příslušném
registru plátců daně skutečnost, že je nespolehli\ým plátcem.

5.2.      V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní
způsob  za].išťění  daně  podle  §  109a  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  daní  z  přidané  hodnoý,  v

platném   znění,   bude  příjemce   zdanitelného   plnění   o   této   skutečnosti   poskytovatele
zdanitelného   plnění  informovat.   Při   použití   zvláštního   způsobu   zajištění   daně   bude

příslušná výše DPH zaplacena na  účet poskytovatele zdanitelného  plnění vedený u jeho
místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti.

5.3.      V  případě,  že příjemce  zdanitelného  plnění  institut  zvláštního  způsobu  zajištění  daně  z

přidané hodnoý ve  shodě  s  tímto  ujednáním uplatní,  a  zaplatí  částku  odpovi'dající výší
daně  z  přidané  hodnoý  uvedené  na  daňovém  dokladu  vystaveném  poskytovatelem
zdanitelného  plnění  na  účet  poskytovatele  zdanitelného  plnění  vedený  u  jeho  místně

příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splněni' části závazku příjemce
odpovídajícího  příslušné  \ýši  DPH  sjednané  jako  součást  sjednané  ceny  za  zdanitelné

plnění. Nárok poskytovatele plnění na úhradu DPH tímto zaniká.

VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

1.     Práva o povinnosti zhotovitele vyplývají zejména z ustanovení § 12 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění a z příslušných prováděcích právních předpisů, např. ustanovení §§
2-3 vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění.

2.    Převzeti'm  odpadu  od  objednatele  přechází  na  zhotovitele  odpovědnost  a  povimost  původce
odpadu podle § 16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

3.     Zhotovitel je povinen:

a)    Převzít odpad na základě prokazatelně uplatněného požadavku od objednatele a zajistitjeho
odvoz a likvidaci v souladu se  zákonem  č.185/2001  Sb.,  o  odpadech,  vplatném  znění.  Za

prokazatelně uplatněný požadavek se považuje tato smlouva.
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b)    Informovat  ob].ednatele  písemně  a  včas   o   okolnostech,   které  z provozních  nebo  jiných
důvodů na straně zhotovitele dočasně brání převzetí odpadů podle této smlouvy.

c)     Zajišťovat na vlastní náklady a nebezpečí služby v oblasti svozu a navazujících činností pří
nakládání s odpady za podmínek stanovených touto smlouvou.

d)    Odstranit znečistění komunikací  a ploch, knimž  došlo při plnění  či vyprazdňování nádob
v rámci svozu odpadů.

e)    Odstranít  odpady  v místě  stanoviště  nádob,   které  v důsledku  přeplnění  nádob  nebylo
možné  do  nádob  uložit.  V případě  opakovaného  přeplnění  nádob  se  zhotovitel  zavazuje
řešit tuto situací po dohodě s objednatelem např. přidáním nádob.

4.     Zhotovitel je oprávněn:

a)      Pověřit poskytnutím služby třetí osobu -poddodavatele, v takovém případě však zhotovitel
ručí objednateli za plnění služeb sjednaných touto smlouvou, jako by služby prováděl sám.

b)     Změnit  dohodnutý  termín  odvozu  odpadu,  je  však  povinen  o  této  změně  objednatele

předem  informovat.  Za  změnu  dohodnutého  termínu  odvozu  odpadu  nelze  považovat
vypuštění jednoho nebo více sjednaných termínů odvozu odpadu.

c)      Odmítnout  odvoz  odpadu,  který  zjevně  svými  vlastnostmi  neodpovídá  deklarovanému
kódu druhu odpadu. Toto právo zhotovitel uplatní prostřednictvím řidiče vozidla, jako své
zmocněné  osoby  v okamžiku  přejímky  odpadu.  Zhotovitel  je  však  povinen  v takovém

případě  po  dohodě s objednatelem určit jiný  (sprá\mý)  kód  druhu  odpadu  a pi.ovést jeho
odvoz a likvidaci za jednotkovou cenu sjednanou v této smlouvě, pokud cena kódu odpadu
sjednaná  ve smlouvě není,  tak nabídnout objednaťeli jednotkovou  cenu,  za  kterou  svoz  a
likvidaci  odpadu  provede.  Objednatel  zhotovitelem  nabídnutou  cenu  buď  odsouhlasi'  a
zhotovitel službu provede, nebo neodsouhlasí a zhotovitel službu neprovede, q..  objednatel
službu zajistí jinak mimo podmínky sjednané touto smlouvou.

5.    V případě,  že  zhotovitel nebude moci  provést svoz  odpadu  ve  stanoveném  termínu  z důvodů
ležících na straně objednatele, dohodnou smluvní strany náhradní termín svozu. Pro tento případ
se  ob].ednatel  spojí s kontaktní osobou pro  operativní styk uvedenou v této smlouvě  a společně
dohodnou  náhradní  řešení.   Zhotovitel  je  v tomto  případě   oprávněn  fakturovat   objednateli
náklady za dopravu, pokud tím zhotoviteli vzniknou vícenáklady na dopravě.

VII.
Práva, povinnosti a součinnost objednatele

1.     Práva  a  povinnosti  (součimost)  objednatele  vyplývají  zejména  z ustanovení  §  10,  §  12  a  §  166
zákona  č.185/2001  Sb.,   o   odpadech,  v platném  znění  a  z příslušných  prováděcích  právních

předpisů, např. ustanovení §§ 2-3 vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění.

2.     Objednatelje povinen:

a)    Předávat  zhotoviteli  odpad,  který  svými  vlastnostmi  odpovídá  deklarovanému  odpadu,

případně informovat zhotovitele o změně původně uvedených vlastností odpadu.
b)    Připravit  odpady tak,  aby  ve  stanoveném  termínu  a na  stanoveném  mi'stě  byly  způsobilé

k odvozu.
c)    Dokladovat  kvalitu  každého  druhu  odpadu  ve  smyslu  přílohy  č.  2  `yhl.  č.  283/201  Sb.

(základním popisem odpadu).
d)   Poskytnout   pro   umístění   nádoby   na   odpad   vhodné   místo   (stanoviště)   s dostatečně

zpe\měnou př]'jezdovou plochou (komunikací).
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e)    Umožnit bezpečné naložení odpadu.
f)     Umožnit   zhotoviteli   volný   přístup   a   příjezd   knádobám,   zajistit   sjízdnost   příjezdové

komunikace ve sjednaných termínech svozu  odpadu  a zajistit zhotoviteli možnost běžné a
bezpečné manipulace s nádobami.

3.     Objednatel je oprávněn provádět kontroly plnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele,  a to
na kterémkoliv místě plnění nebo při plnění kterékoliv služby při nakládání s odpady.

VIII.
Doba. trvání a ukončení smlouvy, doba svozů odpadu

1.     Tato smlouva seuzavírá na dobu určitou s účinností od l.1.2019 do 31.12.2023.

2.     Smlouvu lze ukončit:
a)      Písemnou dohodou smluvních stran.
b)     Výpovědí  jednou  ze  smluvních  stran  s výpovědní  lhůtou  6  měsíců  bez  udání  důvodu.

Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního  dne měsíce následujíci'ho po  doručeni' výpovědi
druhé smluvní straně.

c)      Prohlášením konkurzu na zhotovitele.
d)     Odstoupením od smlouvy, kdy:

•      Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je více jak
90 dnů v prodlení s úhradou služeb podle této smlouvy zhotoviteli.

•      Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel opakovaně

porušil povinnosti, které mu vyplývají z této smlouvy a ani po písemném upozomění
ze strany objedmtele nesjednal nápravu.

IX.
Odpovědnost smluvních stran, náhrada škody, smluvní pokuty

1.     Objednatel   odpovídá  za  vlastnosti  předávaného   odpadu   v době  jeho  předání.   Okamžikem

předání  odpadu  zhotoviteli  se  rozumí  převzetí  odpadu  řídičem  vozidla,  jako  své  zmocněné
osoby  v okamžiku  nakládání.  Pokud  by  nedodržením  objednatelem  deklarovaných  vlastností
odpadu vznikla zhotoviteli prokazatelně škoda, je objednatel povinen ji uhradit.

2.    Zhotovitel je  povinen  odebrat  od  objednatele  odpady  sjednané  touto  smlouvou  za  podmínek
v této  smlouvě  uvedených.  Při  porušení  povinností  zhotovitele  sjednaných  touto  smlouvou je

povinen zhotovitel uhradit objednateli prokazatelně vzniklou škodu.

3.     Smluvní strany se zavazují postupovat tak,  aby i v případě porušení povinností druhé smluvní
strany nedošlo ke vzniku zbytečných škod. Smluvní strany se zavazuj.í vzniku škod předcházet.

4.    Vpřípadě,  že  zhotovítel  poruší  své  povinnosti  podle  této  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn

vyúčtovat  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  odpovídající  ceně  zhotovitelem  vyúčtovaných
služeb  za poslední kalendářní měsíc. V případě prodlení zhotovítele s dílčím  odvozem odpadu
může být výše smluvní pokuty stanovena objednatelem v částce, která odpovídá ceně za svoz a
likvidaci  příslušného  dílčflo  druhu  odpadu  za  poslední  kalendářní  měsíc  nebo  za  poslední
kalendářní měsíc, v němž byl svoz a likvidace příslušného druhu odpadu realizován. Zaplacením
smluvní pokuý není dotčeno právo na náhradu škody. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu
započíst na platbu faktury zhotovitele.
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5.      Smluvní poLmta pfi nedodržení  splatnosri  faktury bude  0,1  °/o  z  dlužné  čásťLir bez  DPH  za  každý
započat)'7 den prodlení

X.

Sp olečná ustanovení

1.     Smluvní strany se dohodly, že při řešení běžné agendy či organizačních záležitosti' v souvislosti
s touto smlouvou budou využívat ke komunikaci elektronickou formu prostřednictvím e-mailu.
To se netýká návrhů a akceptací právních úkonů, u nichž je potřebný podpis na listině. Kontaktní
údaje odpovědných osob objednatele a zhotovitele jsou uvedeny v záhlaví této smlou\T. Změnu
kontaktních osob si smluvní strany písemně oznámí.

2.     Zhotovitel je povinen  spolupůsobit jako  osoba povinná ve smyslu  § 2 písm.  e)  zák.  č.  320/2001
Sb., o Íinanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpísů.

3.     Obě  sti.any  se  dohodly,  že  tato  smlouva  a  obchodní  podmínky nebudou  brány jako  obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele
ve  smyslu  §  219  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších

předpisů,  a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o regístru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

XI.
Závěrečná ustanovení

1.    Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky
této smlouvy.

2.    Případná  neplatnost  některého  ustanovení  této  smlouvy  nemá  vliv  na  platnost  celé  smlouvy,
ledaže  by  tato  neplatnost  měla   za  následek  zmaření  účelu  této   smlouvy.   Smluvní  strany
v případě zjištění neplatnosti některého ustanovení smlouvy uzavřou dodatek smlouvy, kterým
bude neplatné ustanovení nahrazeno ustanovením platným.

3.     Obě  smlu`mí  strany  prohlašují,  že  se  tato  smlouva  bude řídit  občanským  zákoníkem  zejména
v případech, které nejsou touto smlouvou přímo řešeny.

4.     Tato  smlouva nabývá  účinnosti  podle  čl.  VIII.  odst.  1  této  smlouvy,  ne však  dříve,  než  dnem
uveřejnění  v  Registm  smluv  v  souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních podmínkách
účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registm
smluv)  v  aktuálním  znění,  a  to  vpřípadě,  že  se  na  ní  vztahuje  povinnost  uveřejnění  podle
ciťovaného zákona.

5.     Nedílnou přílohou této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č.1: Ostatní odpad, jednotkové ceny za odstranění odpadů -kat. 0

6.    Smlouva  je  vyhotovena  ve  4  stejnopisech  s platností  originálu,  znichž  každá  smluvní  strana
obdrží 2 `T7hovení.

6.      Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je

jim obsah smlou`T dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné,
pravé  a  svobodné  vůle  a  nebyla  uzavřena  v  tísni  či  za  nápadně  nevýhodných  podmínek.  Na
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důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Volomouci,dne..........810.L.-JL-..l.Z„

Správa silníc Olomouckého kraje

příspěvkwá organizace
poštovní přihrádka 37

Lipónská120,772110lomouc]]

V Olomouci dne 5.9.2018

8§®Sue2SUEZvyužitízdrojůa.s.

ŠTSTě23§ásígo5753,,::,,.:í3googo3r838 2     .3.

Obchodní podmínky 11 sf r„„„ 8



SPRÁVASILNIC
Oiomouckóho  krújo

„Zabezpečení přepravy a likvidace nebezpečného odpadu a ostatníJ!o odpad_y_Pi_o obdob_í!|9:|_9_=Z0223::

Příloha č. 1
0statní odpad, jednotkové ceny za. odstranění odpadů -kat. 0

VZ 7 -Tovačovská 974, I.řerov

Katal.  č.  dle Náze`í odpadu
Kat.odp.

Obal  pro  předání
n,IJ

Cena bez
Pozn.zák.  č. (dle katalogu  odpadů -\Jyhláška MžP  č. odpadu DPII

185/2001  Sb. 381/2001  Sb.) poskyto\,ateli (Kč/l\,IJ)
15  0101 Papír-nerecyklovatelný 0 \,olně t 1350,00

15  0101 Papír-recyklovatelný 0 \,olně t 0,00

15  0102 Plastový obal -nerecyklovatelný 0 \,olně t 1350,00

15  0102 Plasto\ý obal -recyklovatelný 0 volně t 0,00

16  0103 Pneumatiky 0 l,olně t 1800,00

160]   12 Brzdo\Jé obložení 0 pe\mé obaly t 1500,00

16  0120 Autosklo 0 volně t 1800,00

16  0199 Odpady pryže 0 pevné oba]y t 1350,00

17  0101 8 eton - terénní úpraw 0 \,olně t 350,00

17  0101 Beton -skládka 0 \,olně t 500,00
17  0102 Cihly - terénní úpraw 0 \,olně t 350,00

17  01  02 Cihly -skládka 0 \,olně t 600,00
]7  0103 Tašky a keramické obklady 0 \,olně t ] 350,00
17  0107 Směsi nebo dělené fiakce 0 volně t 1200,00

17 02 03 Plasty 0 volně t 1400,00

17 02 04 Dře\Jo -odpady zeleně 0 volně t 600,00
17 02 04 Dřevo - skládka 0 volně t 1000,00

17 05 04 Zemina a kameny - terénní úpravy 0 \,olně t 350,00

17 05 04
Zemina a kameny -skládka / bez 0 \,olně t 1000,00zákon.poplatku

17 05  04
Zemína a kameny -skládka /se 0 volně t 1200,00zákon.poplatkem

17  06  04 Izolační materiály 0 volně t 1350,00

17 09  04 Směsné stavební a demoliční odpady 0 l,olně t 1200,00

20  0101 Skartace 0 \,olně t 4000,00
20 0136 Vyřazené el ektrické zařízení 0 \,olně t 1250,00
20 0139 Plasb, 0 \,olně t 1500,00

20  03  01 Směsný komunální odpad 0 volně t 1200,00

20  03  03 Uliční smetky 0 volně t 1400,00

20 03  07 Objemý odpad 0 \,olně t 1200,00
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