SMLOUVA

o sběru vytříděných složek komunálního odpadu
uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"), v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, v platném znění(dále jen ,,ZZVZ") a v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen ,,zákon o
odpadech"), mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1.

Objednatel
Název:
Sídlo:
lČ:
DIČ:

OBEC Pchery
Humny 333, 273 08
234 788
CZ234 788

Bankovní spojeni:
za OBEC Pchery: Ing. Kateřina Mahovská, starostka
(dále jen ,,Původce")

1.2.

Poskytovatel

Obchodnífirma: AVE Kladno s.r.o.
Sídlo: Dubská 793, 272 03 Kladno
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221
Zástupce - osoba oprávněná k právnímu jednání za účastníka Smlouvy: Ing. Šárka Bukovská,
Ing. Radek Kruml
Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plněni této
smlouvy.
(dále jen ,,Odvozce")

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

2.2.

Předmětem smlouvy je zabezpečenísběru vytříděných složek komunálního odpadu (sklo, papír
a plast, dále jen SE), prováděný pro původce, čištění bezprostředního okolí sběrných nádob,
pokud jsou tyto umístěny na veřejném prostranství.
Odvozce obsluhuje na sběrných místech nádoby dle specifikace uvedené v příloze Č.1 této
smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, přičemž je zde rovněž řešena četnost svozu
jednotlivých nádob.

3. CENA PLNĚNÍ
3.1.

Cena za poskytnuté služby je stanovena na základě dohody obou smluvních stran, jako roční
cena, přičemž celková cena za poskytované služby je včetně konstrukce výpočtu uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Cena může býtv průběhu platnostismlouvy dohodou obou smluvních stran změněna, zejména
z níže uvedených důvodů:
a)

původce se zavazuje, že v případě zvýšeni svých požadavků na četnost svozu nebo počet
nádob bude respektovat i úměrné zvýšení dohodnuté ceny odpovídajÍcÍ jednotkovým
cenám za odvoz odpadu uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy;

b)

odvozce se zavazuje, že v případě sníženi požadavků na četnost svozu nebo počet nádob
snÍžÍ dohodnutou cenu v odpovidajÍcÍm poměru podle jednotkových cen za odvoz odpadu
uvedeným v příloze č. 1této smlouvy.

Odvozce je oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu podle této smlouvy v průběhu trvání
smlouvy pouze v případě, že dojde ke změně místa provádění likvidace odpadů, případně
podstatné změny tras svozu a odvozu odpadu a další podobné prokazatelné změny podmínek,
za nichž odvozce změny provádí.
Změna ceny však musí být objednateli odvozcem oznámena předem písemně a musí být
odvozcem řádně doložena propočtem a doklady potvrzujIcImi tvrzené skutečnosti.
Objednatel se zavazuje rovněž přistoupit na zvýšenisjednané ceny v případě zvýšenÍinf|ačnjho
koeficientu o vÍce než 3 %. V případě, že průměrná roční míra inflace bude podle oficiálnIho
sdělení Českého statistického úřadu vyšší než 3 %, je odvozce následovně oprávněn vždy k 1.
lednu nás|edujÍcÍho kalendářního roku zvýšit cenu o inflační koeficient.
3.2.

Původce se zavazuje uhrazovat dohodnutou cenu v čtvrtletních splátkách, a to v závislosti na
počtu provedených obsluh nádob na SE a jednotkových cen, uvedených v příloze č. 1 na
podkladě faktur vystavených odvozcem. Původce je povinen zaplatit odvozci fakturu
nejpozději do 30 dnů od jejího doručení.

3.3.

výše splátek může být změněna v souvislosti se změnou ceny podle odst. 3.1. této smlouvy
nebo i při jiné změně ceny provedené na základě dohody smluvních stran. Informaci o změně
výše čtvrtletních splátek je povinen odvozce sdělit písemně současně se sdělením změny
základníceny.

3.4.

V případě prodlení původce s placením faktury vystavené odvozcem zavazuje se původce
uhradit odvozci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

3.5.

Prodlení se zaplacením faktury vystavené odvozcem, přesahujícI vÍce než 30 dnů termín
stanovený pro splatnost této faktury se pro účely této smlouvy považuje za zásadní porušeni
smlouvy a odvozce může v takovém případě od smlouvy odstoupit.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.2.

Odvozce se zavazuje provádět na základě této smlouvy veškeré dohodnuté činnosti
v požadovaném rozsahu a kvalitě dané zák. č. 185/2001 Sb. příp. vyhláškou obce.

4.3.

Původce se zavazuje poskytnout zaměstnancům odvozce součinnost tím, že jim umožní
bezpečný přístup ke sběrným nádobám při odvozu SE.
V případě, že původce tuto povinnost poruší, má se za to, že odvozce svoji povinnost vyplývajÍcÍ
z této smlouvy splnil.

4.4.

Původce se zavazuje k tomu, že zajistí, aby se při pravidelném odvozu a nasmlouvané četnosti
i daném počtu sběrných nádob nehromadil nadbytečný odpad okolo těchto nádob, popř.
společného stanoviště.

Při opakovaných závadách výše uvedeného charakteru bude původce řešit situaci bud'
zvýšením počtu sběrných nádob nebo zvýšením četnosti svozu. Přitom bude respektovat
doporučení odvozce.
4.5.

Odvozce uhradí původci škody, které vznikly v souvislosti s neplněním jeho povinnosti daných
touto smlouvou.

5.

DOBA PLATNOSTI SMLOUVY

5.2.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počInaje 1. 8. 2019.

5.3.

Tato smlouva může být vypovězena z důvodů jejího podstatného porušení, přičemž výpověď'
může být dána pouze smluvní stranou, jež se tohoto porušeni nedopustila, a to s šestiměsÍční
výpovědní lhůtou, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce, nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž
byla výpověď' druhé smluvní straně doručena. výpověď' se uskutečňuje písemnou formou.
Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje:

5.4.

a)

nezaplacení roční splátky stanovené v bodě 3.2 této smlouvy ani do 30 dnů po terminu
splatnosti faktury vystavené odvozcem;

b)

nezabezpečenísběru SE stanoveného touto smlouvou z viny odvozce ani do sedmi dnů po
sta noveném term Inu;

C)

soustavné neplnění či vadné plnění jiných povinnosti vyplývajících z této smlouvy.

Tato smlouva může být také oboustranně vypovězena bez udání důvodu, a to s šestiměslčnÍ
výpovědní lhůtou vždy k 1. 1. příslušného roku po této lhůtě, nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž
byla výpověd'druhé smluvní straně doručena. výpověd'se opět uskutečňuje písemnou formou.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.

Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

6.2

vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanoveni této smlouvy, je neplatným pouze
toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno,
nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

6.3.

Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu o poskytování služeb před jejím podpisem přečetly, že
souhlasí s jejím obsahem, dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byla sepsána
určitě, vážně a srozumitelně.

6.4.

Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

6.5

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva vC. jejich změn a dodatků byla
uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. l) ZZVZ.

6.6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ing.
starostka Obce PcŇer
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. F adek Kruml

r.o.

Příloha č. 1.2
Kalkulace služeb část 2 - Sběr a odvoz vytříděných složek komunálního odpadu

Specifikace sběrných nádob a četnost svozu

jednotk
PorV

Typ

c.

nadoby

Počet
.
svozu za
rok

Počet
,
nadob

Cena

ova
cena za
,ok be'

DPH

celkem
za rok
be, DPH

Cena celkem
za rok

Cena celkem
za 4 roky

Cena celkem
za 4 roky

včetně DPH

bez DPH

včetně DPH

397311,20

1381952

1589244,80

DPH
1

11001

-

2x týdně

sep.
plast
2
3

21001 sep. sklo
11001
sep.
papír

CELKEM

15704

'

15704

22

-

lx za
měsíc

7

2x týdně

2355,6
O

14700

'

14700

2205

118335

411600

473340

13000

'

13000

1950

194350

676000

777400

2.469 552

2.839 984,8

13
28

Ceny u pořadového čísla la 2 zahrnují svoz, zpracováni suroviny a pronájem nádob.
Cena u č. 3 zahrnuje svoz a zpracováni suroviny.
pronájem nádob u Č. 3 je za úhradu a Činí: 350Kč/ks a rok, vC. DPH.

