SMLOUVA

o sběru, odvozu a odstraňování 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 zadávání veřejných 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:

l.

1.1.

objednatel

Název:
Sídlo:
lČ:
DIČ:

OBEC Pchery
Humny 333, 273 08
234 788
CZ234 788

Smluvní strany

Bankovní spojení:
Za OBEC Pchery: Ing. Kateřina Mahovská, starostka

(dále jen ,,objednatel")
1.2.

Poskytovatel

Obchodnifirma: AVE Kladno s.r.o.
Sídlo: Dubská 793, 272 03 Kladno
lČ: 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 plnění této smlouvy.
(dále jen ,,Odvozce")

[j. Předmět smlouvy
Touto smlouvou objednatel objednává výhradně u odvozce provádění sběru, odvozu a odstraňování
komunálního odpadu na celém území obce Pchery na dobu neurčitou.
Odvozce se zavazuje zabezpečit pro objednatele sběr, odvoz a odstraňování komunálnIho odpadu,
který je ve vlastnictví objednatele, čištění bezprostředního okolí sběrných nádob, pokud jsou tyto
umístěny na veřejném prostranství, vše na území shora uvedené obce rovněž na dobu neurčitou.
Odvozce prohlašuje, že se seznámil s místem plněni, včetně náročně dostupných ulic v části obce a že
disponuje prostředky, které umožni plněni předmětu této smlouvy,
Objednatel se zavazuje platit odvozci za tyto služby cenu dohodnutou v této smlouvě.

III. Cena a platební podmínky
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, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy.
Odvozce je oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu podle této smlouvy v průběhu trvání
smlouvy pouze v případě, že dojde ke změně místa prováděni 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 potvrzujÍcÍmi tvrzené skutečnosti.
Objednatel se zavazuje rovněž přistoupit na zvýšení sjednané ceny v případě zvýšení inflačního
koeficientu o vÍce než 3 %.
V případě, že průměrná roční mira inflace bude podle oficiálnIho sděleni Českého statistického úřadu
vyšší než 3 %, je odvozce následovně oprávněn vždy k 1. lednu nás|edujÍcÍho kalendářního roku zvýšit
cenu o inflační koeficient.
Roční cenu sjednanou podle této smlouvy se zavazuje objednatel odvozci hradit takto:
Objednatel uhradí čtvrtletně, na základě faktur doručených odvozcem zálohu ve výši 25 % dohodnuté
roční ceny v dohodnuté lhůtě splatnosti podle této smlouvy.
případný doplatek ceny je objednatel povinen uhradit na základě ročního vyúčtování předloženého
objednateli odvozcem.
Splatnost faktur dohodly obě smluvní strany 30 dnů po doručenífaktur objednateli.
Neuhrazení zálohy či konečné platby, podle této smlouvy, ve lhůtě splatnosti, považují obě smluvní
strany za závažné porušení smlouvy, přičemž je v tomto případě odvozce oprávněn od smlouvy o sběru
a odvozu komunálnIho odpadu bez dalšího odstoupit.
lV. Práva a povinnosti smluvních stran
Obě smluvní strany níže podepsané jsou povinny řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. a následně, a dále
platnou vyhláškou obce o nakládánís komunálním a stavebním odpadem, pokud ji obec vydala.
A. Odvozce je zejména povinen:
1. Provádět na základě smlouvy o sběru a odvozu komunálního odpadu sběr a odvoz a v souladu
s právními předpisy i odstraňováni komunálnIho odpadu ve stanovených intervalech plánem
odvozu pro objednatele vC. čištění bezprostředního okolí sběrných nádob, pokud jsou
umístěny na veřejném prostranství.
2. Odvozce je povinen provést na základě písemného požadavku objednatele výměnu
poškozených sběrných nádob do jednoho týdne {týká se pouze pronajatých nádob).
3.

Uskutečnit v případě výpadku odvozu z příčin na své straně náhradní odvoz komunálnIho
odpadu v náhradním termínu, nejpozději však do 24 hodin.

4. V případě, kdy výjimečně nebude v daném termínu odvozu připravena k vyprázdnění sběrná
nádoba v só'uladu s ustanoveními této smlouvy, provede odvozce na základě intervence
objednatele (telefonické či písemné) výjimečně odvoz předmětného odpadu v rozsahu jedné
sběrné nádoby uloženého v igelitovém pytli při provádění odvozu odpadu v nás|edujÍcÍm
termínu svozu za předpokladu urrústěni igelitového pytle vedle sběrné nádoby.
B. Obiednatel le zejména povinen:
1. Poskytnout odvozci, resp. pracovníkům zabezpečujÍcÍm odvoz odpadu součinnost s tím, že jim
umožní bezpečný přístup ke sběrným nádobám při odvozu komunálního odpadu a to tak, že
v období od 1. června do 30. září budou nádoby přístupné pro odvozce od 5.00 hod ráno a od

1. října do 31. května od 6.00 hod. V případě porušení této povinnosti ze strany objednatele se
má za to, že odvozce svoji povinnost vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy o odvozu a odstraňování
komunálnIho odpadu splnil.
2.

Odkládat odpad na místa k tomu určená tak, aby se na těchto místech nehromadil nadbytečný
odpad. Při opakovaných závadách se objednatel zavazuje přiobjednat sběrné nádoby nebo
zvýšit četnost svozu.

3.

Řádně pečovat o propůjčené nádoby. V případě jejich ztráty nebo znehodnocenIvzniklé vinou
objednatele zavazuje se uhradit vzniklou škodu vlastníku nádoby. Na sběrných nádobách
řádně vyznačit příslušné známky.

V. Doba platnosti smlouvy
Smlouva o sběru a odvozu komunálnIho odpadu se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje 1.1.2020.
Kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, pouze však s účinnosti
k 1. lednu nás|edujÍcÍho roku po doručenívýpovědi druhé smluvní straně. Pro tento případ ujednávají
smluvní strany ročnÍvýpovědnj lhůtu. Tato lhůta tedy počíná běžet 1. kalendářním dnem následujÍcÍho
roku po roce, v němž byla podána výpověď' druhé smluvní straně.

VI. Smluvní pokuty
Odvozce se zavazuje v případě neprovedeni svozu v určený den, nebo v náhradním terminu dle článku
lV., písm. A., odst. 3 této smlouvy uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý den prodlení.
V případě prodlení s úhradou faktur v dohodnutých termínech uhradí objednatel odvozci smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Vll.Závěrečná ustanovení
Na smlouvu se vztahuje režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanoveni, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá,
že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu o poskytováni služeb před jejím podpisem přečetly, že souhlasí
s jejím obsahem, dohoda je projevem jejich pravé a svobodné vůle, byla sepsána určitě, vážně a
srozumitelně.
Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Smluvnístrany souhlasís tím, aby tato uzavřená smlouva vC. jejich změn a dodatků byla uveřejněna na
profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. l) ZZVZ.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Pcherách, dne 8. 10. 2019

Ing Kateř"na Ma
"
starostka Obce Pchery

V

Ing Šárka Buko ská, Ing. Radek Kruml
AVE Kladno s.r.o.

Příloha č. 1.

Specifikace sběrných nádob, četnost svozu, jejich počet a jednotkové ceny

,
Por.
č.
l
2
3
4
5
CELK
EM

Typ
nádoby
110 l,
1201
1101,
1201
110 l,
120 l
nájem
6,5m3
(hřbitov)
nájem
1 1 m3

Jednotk

Cena

Cena

Cena celkem

celkem
rok za
včetně

za
4celkem
roky bez
DPH

za 4 roky
včetně
DPH

Početza
svozů
rok

Počet
nádob

ováza
cena
rok bez

celkem
za rok
bez

52

474

DPH
1768

DPH
838 032

15%

DPH
963 736,80

3.352 128

3.854 974,20

52

320

1664

532 480

15%

612 352

2.129 920

2.449 408

jednorá'
ově

172

38

6 536

15%

7516,40

26 144

30 065,60

6720

6 720

15%

7728

26 880

30 912

6720

6 720

15%

7728

26 880

30 912

5.561 952

6. 396 244,80

l
l

DPH

Cena

