SMLOUVA O ODVOZU A LIKVIDACI ODPADU
V DOMOVĚ PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC

Domov pro seniory Heřmanův Městec, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo náměstí 37, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 70876258
zastoupen Mgr. Bc. Klárou Husákovou, MBA, ředitelkou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Marius Pedersen a.s.
se sídlem Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Králové
IČO: 42194920
DIČ: CZ42194920
zastoupen Ing. Lubošem Zygmundem, oblastním manažerem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradce Králové, oddíl B,
vložka 389
na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“)
(objednatel a poskytovatel společně dále též jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako
„smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o odvozu a likvidaci odpadu
v Domově pro seniory Heřmanův Městec
(dále jen „smlouva“)
1. Úvodní ustanovení
1.1.

1.2.

Účelem této smlouvy je upravit postavení smluvních stran při realizaci
předmětu plnění tvořícího předmět podlimitní veřejné zakázky zadávané
v souladu s ust. § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Odvoz a likvidace odpadu
v Domově pro seniory Heřmanův Městec“.
Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění
řádného plnění práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy.
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1.3.

1.4.
1.5.

Poskytovatel výslovně prohlašuje, že údaje jím uvedené v záhlaví této smlouvy
jsou pravdivé a že disponuje k okamžiku uzavření této smlouvy oprávněním
k podnikání potřebným k řádnému plnění této smlouvy.
V případě změny údajů uvedených v záhlaví této smlouvy jsou bez zbytečného
odkladu smluvní strany povinny se vzájemně o takových změnách informovat.
Každá ze smluvních stran výslovně prohlašuje, že je oprávněna tuto smlouvu
podepsat a řádně a včas plnit povinnosti z ní vyplývající.

2. Předmět smlouvy
2.1

2.2.

Poskytovatel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě bude
objednateli poskytovat služby spočívající v komplexním zajištění služeb svozu
odpadu pro původce Domov pro seniory Heřmanův Městec v rozsahu dle
Projektu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Projekt“).
Poskytovatel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit zejména:
2.1.1. svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu,
2.1.2. svoz a odstraňování nebezpečného, zejména zdravotnického odpadu,
2.1.3. svoz a využití odpadů sbíraných odděleně (plasty a sklo),
2.1.4. svoz a následné nakládání s biologicky rozložitelným odpadem z
kuchyně (zbytky jídel a odpad z přípravy jídel),
2.1.5. pronájem nádob,
2.1.6. vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady
v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.
Součástí plnění poskytovatele dle této smlouvy je splnění následujících
povinností:
2.2.1. Převzít odpad do vlastnictví na místech k tomu určených a nakládat s ním
v souladu s platnou legislativou.
2.2.2. Upřednostňovat využití převzatých odpadů, před jejich odstraněním.
2.2.3. Důsledné plnění svozového harmonogramu, zejména u zdravotnických
odpadů. Svozové dny mohou být změněny po vzájemné dohodě.
2.2.4. Pronájem a rozmístění nádob určených pro shromažďování SKO o
objemu 1 100 l a nádoby o objemu 240 l, nádoby na využitelné složky
komunálních odpadů (zejména plasty a sklo) o objemu 1 100 l, nádob na
nebezpečné a zdravotnické odpady a soudků na biologicky rozložitelné
odpady z kuchyně. Nádoby budou rozmístěny při zahájení plnění této
smlouvy. Přesné určení místa a počtu nádob dodá objednatel minimálně
14 dní před zahájením plnění.
2.2.5. Vedení průběžné evidence převzatých odpadů a její pravidelné měsíční
zasílání objednateli.
2.2.6. Při převzetí a přepravě odpadů kategorie N, zajistit plnění zákonné
ohlašovací povinnosti.
2.2.7. Vyprazdňovat všechny sběrné nádoby dle harmonogramu svozu bez
ohledu na množství odpadu v nich a vracet vyprázdněné nádoby na
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2.2
2.3

stanoviště, svoz soudků s biologickým rozložitelným odpadem z kuchyně
je možno realizovat výměnným způsobem.
2.2.8. Pro svoz odpadů používat svozovou techniku splňující minimálně normu
EURO V, při svozu odpadů zajistit splnění všech náležitostí dle ADR
včetně povinností odesílatele.
2.2.9. V případě náhlé technické nezpůsobilosti sběrného vozidla, nebo
nesjízdnosti vozovky apod., o této skutečnosti bezodkladně uvědomit
objednatele a zajistit náhradní svoz, a to nejpozději do 24 hodin ode dne
řádného svozu nebo do 72 hodin, případně dle dohody, od informování
poskytovatele objednatelem o odstranění překážky bránící řádnému
svozu, která není na straně poskytovatele.
2.2.10. Na výzvu do 3 pracovních dnů přistavit velkoobjemový kontejner na
stavební, případně objemné, nebo jiné ostatní odpady.
2.2.11. Umožnění objednateli dle jeho požadavků průběžnou kontrolu plnění
smlouvy.
Poskytovatel je povinen postupovat v souladu s Projektem.
Objednatel se zavazuje hradit poskytovateli za plnění předmětu této smlouvy
odměnu dle čl. 3 této smlouvy.

3. Odměna za poskytované plnění
3.1.

3.2.

Jednotková cena bez DPH za jednotlivé výkony poskytovatele dle této smlouvy
je uvedena ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Odměna poskytovatele za plnění dle této smlouvy pak bude určena
jako násobek počtu provedených jednotlivých výkonů vůči jednotkovým
cenám, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr. K jednotkovým cenám ve výkazu
výměr bude připočtena DPH podle účinných právních předpisů, a to v případě,
že je poskytovatel plátce DPH.
Jednotkové ceny za poskytované výkony dle této smlouvy jsou pro následující
roky stanoveny jako maximální a nepřekročitelné. Ceny zahrnují úplné náklady
poskytovatele nutné k úplné realizaci předmětu této smlouvy, zejména pak
náklady na zajištění a údržbu sběrných nádob poskytnutých poskytovatelem,
náklady na sběr, svoz a přepravu odpadu. Jednotkové ceny jsou závazné a
nejvýše přípustné, mohou být upraveny pouze v závislosti na změně příslušné
sazby daně z přidané hodnoty. Cenu za nakládání s SKO (případně dalších
odpadů) bude možno dále upravit v případě změny výše poplatku za uložení
odpadu na skládce dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude změněn, případně v
důsledku změn nákladů na realizaci díla vyvolanou jinou změnou zákona,
inflací, nebo přijetím nového zákona o odpadech. Jednotkové ceny za
separované komodity je možno po vzájemné dohodě upravovat čtvrtletně, a to
vždy dle pohybu ceny komodity na trhu.
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3.3.

Smluvní strany si sjednávají, že rozsah služeb dle Projektu je pouze orientační
a nezavazuje objednatele realizovat plnění díla v uvedeném rozsahu. Realizace
této smlouvy dle Projektu, zejména množství předaných odpadů, četnost
svozů, počet nádob, rozsah činností, množství pytlů apod. bude pravidelně
upravována a bude odpovídat aktuálním potřebám objednatele v daném roce
a objednatel má právo výše uvedený rozsah plnění této smlouvy jednostranně
pravidelně upravovat dle jeho aktuálních potřeb. Změna je účinná dnem
následujícím po doručení oznámení o změně poskytovateli.

4. Platební podmínky
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Odměnu poskytovatele bude objednatel hradit měsíčně na základě
poskytovatelem vystaveného daňového dokladu, který bude zaslán na adresu
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Poskytovatel je povinen předkládat daňové doklady (faktury) za plnění
předmětu této smlouvy vždy za období jednoho měsíce. Poskytovatel
je povinen doručit objednateli daňové doklady (faktury) vždy nejpozději
do 14 pracovních dnů po skončení daného fakturačního období.
Objednatel je oprávněn provést věcnou kontrolu předložených vyúčtování
(faktur). V případě, že objednatel potvrdí oprávněnost předložených faktur
po stránce formální i věcné, je povinen do 14 kalendářních dnů po jejich přijetí
provést úhradu fakturovaných částek poskytovateli.
Splatnost daňového dokladu odsouhlaseného objednatelem činní 14 dnů
ode dne jeho vystavení. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
Pokud nebude daňový doklad (faktura) vystaven v souladu s tímto článkem,
bude vrácen poskytovateli bez proplacení nejpozději do termínu splatnosti
nesprávně vystaveného nebo neúplného daňového dokladu.

5. Doba a místo plnění
5.1.
5.2.
5.3.

Poskytování služeb dle této smlouvy bude zahájeno dne 1. 1. 2021.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to dobu 4 let, tj. do 31.12.2024.
Místem plnění jsou objekty Domova pro seniory Heřmanův Městec v rozsahu
dle Projektu.

6. Práva a povinnosti smluvních stran
6.1.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat řádně a včas plnění bez faktických
a právních vad.

4

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

Poskytovatel bude postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí,
podle nejlepších znalostí a schopností, a dále sledovat a chránit oprávněné
zájmy objednatele.
Poskytovatel bude upozorňovat objednatele včas na všechny hrozící vady
či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat objednateli veškeré informace,
které jsou pro plnění této smlouvy nezbytné.
Poskytovatel je povinen upozornit objednatele na potencionální rizika vzniku
škod, současně včas a řádně dle svých možností provést taková opatření,
která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží.
Objednatel má právo kdykoliv se přesvědčit o plnění povinností poskytovatele
stanovených touto smlouvou. Poskytovatel má povinnost poskytnout
objednateli potřebnou součinnost při kontrole své činnosti.
Poskytovatel se zavazuje vykonávat činnost spočívající ve svozu nebezpečných
zdravotnických odpadů výhradně vlastními silami.
Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má sjednané pojištění
pro způsobené škody v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, a to
minimálně ve výši 2.000.000, - Kč. Poskytovatel se zavazuje udržovat toto
pojištění po celou dobu účinnosti této smlouvy. Na žádost objednatele je
poskytovatel povinen kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy předložit kopie
aktuálních pojistných smluv.

7. Smluvní pokuty
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

V případě, že poskytovatel nedodrží dohodnutou četnost svozu odpadů, uhradí
objednateli za každé takovéto porušení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za
každý případ nedodržení četnosti svozu.
V případě prodlení objednatele s uhrazením daňových dokladů v termínu
splatnosti, má poskytovatel právo požadovat po objednateli úroky z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Smluvní pokutu může objednatel uplatnit opakovaně. Tím nejsou omezena
ustanovení právních předpisů a obecně závazných vyhlášek objednatele
vztahujících se k sankcím a právo na náhradu škody.
V případě, že v důsledku nesplnění povinností poskytovatele vyplývajících
z této smlouvy bude objednateli (jakožto původci komunálního odpadu)
správním či jiným orgánem uložena jakákoliv sankce, může její uhrazení
objednatel v plném rozsahu požadovat po poskytovateli.
Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo objednatele
domáhat se na poskytovateli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností
zakládajících právo objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši,
tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.
Smluvní pokuta uplatněná objednatelem je splatná do 30 dnů po obdržení
písemné výzvy objednatele, a to bezhotovostním převodem na účet
objednatele specifikovaný v takové výzvě.
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8. Odpovědnost za vady
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

V případě zjištění vad v plnění předmětu této smlouvy bude poskytovatel
objednatelem vyzván k jejich neprodlenému odstranění.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn oznamovat vady
písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla poskytovatele.
Oznámení vad je možné učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou
poštou. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem
oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.
Poskytovatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady,
nejpozději však druhý den po obdržení písemného či e-mailového požadavku
o odstranění vady.
Neodstraní-li poskytovatel včas zjištěné vady, má objednatel právo odstoupit
od této smlouvy.

9. Ukončení platnosti smlouvy
9.1. Tato smlouva může být před koncem sjednané doby plnění ukončena:
9.1.1. dohodou smluvních stran;
9.1.2. výpovědí ze strany objednatele z důvodu neplnění povinností
poskytovatele dle této smlouvy za podmínky, že objednatel při zjištění
neplnění povinností poskytovatele dle této smlouvy písemně upozorní
poskytovatele o záměru vypovědět smlouvu a poskytne mu lhůtu jednoho
(1) měsíce na odstranění zjištěných nedostatků;
9.1.3. výpovědi ze strany poskytovatele z důvodů prodlení objednatele s úhradou
daňového dokladu dle této smlouvy po dobu nejméně tři (3) měsíce za
podmínky, že poskytovatel při zjištění prodlení objednatele s úhradou ceny
delší než 3 měsíce písemně upozorní objednatele o záměru tuto smlouvu
vypovědět a poskytne objednateli lhůtu 30 dnů na odstranění zjištěných
nedostatků;
9.1.4. výpovědí ze strany objednatele bez udání důvodu.
9.2. Smluvní strany se dohodly na tříměsíční výpovědní době, která počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž příslušná
smluvní strana obdržela výpověď druhé smluvní strany.
9.3. Při ukončení smlouvy je poskytovatel povinen upozornit objednatele na
opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně
hrozící objednateli nedokončením činnosti související se zařizováním
záležitostí dle této smlouvy. Konečné vyúčtování ceny je poskytovatel povinen
provést nejpozději do jednoho (1) měsíce po uplynutí výpovědní doby
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10. Závěrečná ustanovení
10.1. Objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, s čímž poskytovatel souhlasí. Tato smlouva
nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
10.2. Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá
smluvní strana ji opatří svým elektronickým podpisem.
10.3. Změna a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou dodatku
po dohodě obou smluvních stran.
10.4. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto smlouvou se řídí
právem České republiky.
10.5. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této
smlouvy, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím
obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné
a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
10.6. Tato smlouva obsahuje následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
10.6.1.
Příloha č. 1: Výkaz výměr – cenová nabídka
10.6.2.
Příloha č. 2: Projekt

V Heřmanově Městci dne

V Pardubicích dne

Objednatel:

Poskytovatel:

Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Klára
Husáková
Klára
Datum: 2020.11.23
Husáková 11:14:16 +01'00'
_____________________

Luboš
Ing. Luboš Ing.
Zygmund
Zygmund Datum: 2020.11.19
11:45:14 +01'00'
_____________________

Domov pro seniory Heřmanův Městec

Marius Pedersen a.s.

Mgr. Bc. Klára Husáková, MBA, ředitelka

Ing. Luboš Zygmund

Digitálně podepsal
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