Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
KTEROU NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELY:
1.
Město Nový Knín
Se sídlem: náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín
IČO: 00242888
zástupce: Petr Chmelík, starosta města
na straně jedné jako objednatel (dále jen "objednatel")
a
2. Název: (doplnit)
IČO: (doplnit)
DIČ: (doplnit)
se sídlem: (doplnit)
zapsaná v obchodním rejstříku vedením (doplnit)
zastoupen: (doplnit)
Bankovní spojení: (doplnit)
Mobil: (doplnit)
e-mail: (doplnit)
na straně druhé jako poskytovatel (dále jen "poskytovatel")
Objednatel a poskytovatel dále společně označováni též jen "smluvní strany" jednotlivě též jen "smluvní
strana".
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)
Objednatel má zájem, aby pro něj byly zajištěny služby související s plněním jeho zákonných povinností,
které vyplývají ze zákona a ze souvisejících právních předpisů. Jedná se o sběr, svoz, odstraňování a
likvidaci směsného komunálního odpadu a o další služby a dodávky s tím spojené. Za účelem plnění
předmětu této smlouvy objednatel vyhlásil zadávací řízení, přičemž nabídka poskytovatele byla ve
smyslu všech následujících doplnění a upřesnění vyhodnocena jako nejvýhodnější. Kromě ustanovení
obsažených v této smlouvě je poskytovatel při plnění předmětu této smlouvy vázán zadávacími
podmínkami a nabídkou ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
(B)
Poskytovatel je držitel příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení předmětu plnění
této smlouvy a má vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas plnil své závazky vyplývající
z této smlouvy splnit.
(C)
Poskytovatel prohlašuje, že je schopný plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, za
sjednanou cenu.
SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM ("smlouva"):
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I.
Základní ustanovení
1.1 Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.
a
oprávněným provozovatelem zařízení k nakládání s odpady a je tedy oprávněn k nakládání s odpady podle této
smlouvy a zároveň má smluvně zajištěno koncové zařízení.
1.2 Objednatel prohlašuje, že je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. původcem komunálního odpadu a odpadu
podobného odpadu komunálnímu (dále vše též jen jako "komunální odpad").
1.3 Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce objednatele při činnosti fyzických
osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu k zákonu č. 185/2001 Sb., s
výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odpadem
podobným odpadu komunálnímu se rozumí odpad takto zařazený podle Katalogu odpadů, z činnosti právnických
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které na základě písemné smlouvy s objednatelem využívají
systému zavedeného objednatelem pro nakládání s komunálním odpadem.
II.
Předmět smlouvy
2.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy přebírat
-

veškerý komunální odpad objednatele dle bodu 3.2 této smlouvy (dále vše též jen jako "odpad"), tento
přijmout do svého vlastnictví a v souladu se zákonem o odpadech zajistit jeho využití nebo odstranění.

2.2. Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat po dobu trvání této smlouvy odpad výhradně
poskytovateli, převést vlastnické právo k odpadu na poskytovatele a zaplatit poskytovateli za převzetí odpadu
sjednanou úplatu (cenu).
III.
Způsob plnění
3.1 Objednatel se zavazuje zajistit shromažďování odpadů do příslušných shromažďovacích prostředků (dále jen
jako "sběrné nádoby") na území obce objednatele a poskytovatel se zavazuje zajistit sběr takového odpadu a
jeho svoz na místo jeho využití či odstranění (dále vše též jen jako "svoz").
3.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit svoz odpadu z míst určených objednatelem v souladu s ust. § 17 odst. 3
zákona č. 185/2001 Sb., resp. dle dohody stran podle specifikačního listu (viz příloha č. 1) v tomto rozsahu dle
konkrétního požadavku objednatele:
A: svoz směsného komunálního odpadu
B: jiné služby
3.3 Poskytovatel se zavazuje provádět svoz dle bodu 3.2 písm. A v pravidelných intervalech a rozsahu
stanoveném ve specifikačním listě (ceníku) (příloha č. 1).
IV.
Cena za svoz odpadu a platební podmínky
4.1 Sjednaná cena za svoz odpadu dle této smlouvy je stanovena na základě dohody smluvních stran podle
ceníku a výpočtového listu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Cena plnění je stanovena bez DPH. Služba bude
vyúčtována daňovým dokladem, kdy k ceně plnění bude připočtena DPH v zákonné výši.
4.2 Sjednaná cena bude vyúčtována dle sjednané četnosti fakturace uvedené v ceníku a výpočtovém listu
(příloha č. 1 této smlouvy) a to vždy do 15. dne prvního měsíce daného období.
U měsíční fakturace poskytovatel provede vyúčtování služby provedených svozů k poslednímu dni uplynulého
kalendářního měsíce za tento měsíc a předloží jej objednateli.
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Sjednaná cena za svozy provedené poskytovatelem je splatná na základě daňového dokladu poskytovatele, vždy
do 30 ti dnů ode dne odeslání faktury na adresu objednatele stanovenou v záhlaví této smlouvy.
V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli i
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
V.
Další práva a povinnosti smluvních stran
Poskytovatel se zavazuje:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

zajistit svoz (vyprazdňování nádob) řádně a včas dle podmínek stanovených touto
zajistit navrácení nádob pro pravidelný svoz na jejich stanoviště, a to bez zbytečného
jejich vyprázdnění,
zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na sběrném zařízení
nejpozději ve dni plánovaného svozu,
zajistit na své náklady opravu nebo výměnu nádoby, dojde-li k jejímu prokazatelnému
jednáním ze strany zaměstnanců poskytovatele,
zajistit, aby nádoby opatřené brzdou byly vždy zajištěny proti pohybu,
zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojde-li činností poskytovatele při manipulaci
nádobami ke znečištění stálého stanoviště nádoby, případně veřejného prostranství,
zajistit pro objednatele splnění všech jeho povinností ve vztahu k zařazování odpadů
kategorií, k jejich evidenci a ohlašování dle zákona č.185/2001 Sb.

smlouvou,
odkladu

po

(vozidle)
poškození
s
podle druhů a

Objednatel se zavazuje:
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

zajistit volný přístup k nádobám v souladu se svozovým kalendářem,
zajistit sjízdnost vozovek vedoucích k jednotlivým stanovištím nádob,
zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo určené sběrné nádoby,
předložit poskytovateli seznam sběrných míst s uvedením jejich přesné adresy, označení příslušné
fyzické nebo právnické osoby, typu a počtu nádob, a to neprodleně po uzavření této smlouvy,
vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu po ukončení této smlouvy všechny jím poskytnuté nádoby.

Poskytovatel je oprávněn odmítnout svoz odpadu
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

v případě nesjízdnosti vozovek vedoucích ke sběrným nádobám,
v případě, kdy sběrné nádoby nebudou volně přístupné,
který se nachází mimo sběrné nádoby,
na který se nevztahuje zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech,
na který se nevztahuje tato smlouva,
v případě, kdy nádoba na směsný komunální odpad obsahuje nedovolené složky odpadu (např.
stavební odpad, zemina a kameny, odpad s nebezpečnými vlastnostmi).
VI .
Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2021 s možností prolongace smlouvy.
6.2 Každá ze smluvních stran má právo smlouvu vypovědět pouze ze závažných důvodů. Za závažné důvody se
považuje opakované porušování ujednání této smlouvy. Výpověď musí být učiněna písemně s odůvodněním a
doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta jsou 3 měsíce a začíná běžet od prvého dne následujícího
měsíce po doručení výpovědi.
6.3 V případě výpovědi této smlouvy jednou ze smluvních stran se obě strany zavazují vypořádat své finanční
poměry založené touto smlouvou, a to nejpozději do uplynutí výpovědní lhůty.
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VII .
Sankce
7.1 Při porušování ujednání této smlouvy uvedených v kapitole V. odstavci 5.1 až 5.7 je poskytovatel povinen
uhradit celkovou částku ve výši 25 000,-Kč.
VIII .
Zvláštní ujednání
8.1 Objednatel se zavazuje, že v době trvání této smlouvy neuzavře s třetí osobou smlouvu
s obdobným předmětem plnění, který je sjednán v této smlouvě.
IX .
Závěrečná ujednání
9.1. Změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny platně pouze číslovaným písemným dodatkem.
9.2. Vztahy, které smlouva výslovně neupravuje, se řídí obchodním zákoníkem a obecně platnými předpisy
souvisejícími s předmětem této smlouvy v České republice.
9.3. Za opakované porušování ujednání této smlouvy se považuje trojí stejné porušení povinností v období 1
kalendářního měsíce písemně odsouhlasené objednavatelem a poskytovatelem.
9.4. Smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
9.5. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy podpis pod ní připojí oba její účastníci. Účinnost této smlouvy je
sjednána od 1.1.2021.
9.6. Seznam příloh této smlouvy:
č. 1 - ceník
č. 2 – mapy s vyznačením sváženého území

V ___________dne ____________.

V (doplnit) dne (doplnit);

Za objednatele:

Za poskytovatele:

_____________________________

_______________________________
Petr Chmelík
starosta města

(doplnit)
(doplnit)
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