í

SMLoUVA o PRoVoZoVÁNÍ RECYKrAČNÍHoDVoRÁ
uzavřená mezl

obecDobřichovice
odběratelem:
vítova61
sídlo:
Dobřichovice

25229
0024118i

ICO:
Zastoupený: ing-PehemHamplem
(dálejeodběratel)
a
ing.Nezár Sejf
Dodavatelem:
Do]níRoblín3
Sídlo:
Mořina
26',7t'/
694ó918l
IČo:
c2630121801
DIC:
Zastoupená: ing' NezríremSejfem
(dríejen dodavatel)

čl.l
Předmět smlouvy
dvora obce Dobřichovice, tj. příjem
Předmětemsmlou\T je plovozováni recyklačního
dvoře, zpracováváníbiologického
urtenych arutn odpaáů'lejich uloženív recyklačním
pořádku na
zemin
a sutě a udržoviíní
odpadu, zpracovávánídovezených
kompostovatelného
dvoře.
recyklačním
Předmětemtétosmlouvynejsou:
1. evidenceodPadu
charďteru
2. opatřeníinvestičního
odpadu
odvozushromážděného
3' zajištěÍí
pro uloŽeníodpadr]
ploch
či
nádob
4. za]istenivhodnych
moci
vyšší
škodzpůsobených
odstranění
5. případné
dvola
recyklačního
6' ostťaha
C].T
Právaa povinnostidodavatele
obce a firem, kteÍémaií s obcí
Příjemodpadu:dodavatelzajistípříjemodpaduod občanů
dvoře.
odpaduv recyklačním
platnousmlouvuo ukládlíní

Dodavatelzďídí příjemodpaduve dnech:

17.00hod
stŤeda:13.00
sobota:13.00 17.00hod v letnímobdobí
středa:12 1ó'00hod
sobota:12 16.00hodv zimnímobdobí

nádob.
Dodavatelzajistiodkládáníodpaduna určenámístaa do určených
Budoupřijímánytyto odpady:
. biologickýkompostovatelnýodpad
. větve'dřevo
. ko\ry
. stavební
sutěa zeminy
. elektrozařízení

Zpracováváníodpadu:
KompostoÝatelnýodpad:
Je nutnézpracovat
Ročněse uk]ádá odhadem200 mr biologickéhoodpadu(neulehlého).
jej
jako
příměs
do zeminy'Na
či
kompost
ročněminimáně 200 m] odpadua opětovně využít
hrůbkyo obsáhucca 160mr' Minimálně
vytvořenydva rjozravací
skládcebudoukaždoročně
kameny,sk1o,plastya podobně.Nový
jedenbrůbekročněbudepřetříděn,budouodstraněny
ukládanýodpadbudepodle potřeby přihmován a sřovnáviiln.
staYebnísutě a zeminy
Stavebnísutě a odpady dovezenéobčanybudou úládány na místo plo tJ'to účelyurčené
(konteJnery).
větve' dřevo
Předpoklad360 _ 500 m3 ločně.současnýstav zpracovávánítohotoodpaduje rryhovující.
obec najímáfirmu,kteráněkolikrátřočněodpadzpracujea odvezepro vlastníúčely.
Kory
Zajistímepřijem kovůa odvoz kovůdo výkupu sběmýchsurovin.výnos z prodejezůstane
1i1mě.
dodavatelské
ElektrozařLení
v uzavřenem
uložení
ajeho přechodné
Dodavatelzajistízpětnýodběrelektrozaiízení
kontejneru.

ct.m

PIáva a povinnostiodběiatele
množství
vhodnýchnádobna bezpečné
a) odběratelna vlastníniikladyzajistídostatečné
ukládáníodpadu
b) na vlastnínákladyzajistípnvidelnýodvozodpadu
recyklačního
dvora
elektlickéenergienutnék provozovrání
c) zajistíplatbyspotřebované
plo
vlastníúčely
d) odběratelmá Íárok využítzplacovaný odpad
jednotljvýchodpadů
e) odběratelmá právourčitcenyza uskladnění
Í) odběratel může schvríit či neschválit prodej určitých produktů vznik1ých při
provozovánírecyklačníhodvora
g) odběratelmá plávo zde umisťovatodpad z obce, popřípaděpřechodněpo dohodě
z investičních
akcíobce
s dodavateiem
potřebíémnožstvíkamenných drtí na udrŽování
dodavateli
h) odběntel zajistí
dvoře
komunikacía p]ochv recyklačním
Čl.rV
tnllada za posk}tnutéslužby
paušánípoplatek22'050'-Kč bez DPH. tj.26'681'. Kč
měsíčně
Dodavatelbude účtovat
dni v měsíci.
21%DPH' Fakturabudesplatnávždyk poslednímu
včetně

Čt.v

ostatni ujednání
a) smlouvase uzavírána 1 rok a to od měsíceúnora2015'
smlourryi před vyplšenímplatnosti
ukončení
b) v případědohodyobou střanje možné
dni v měsíci,ve kterémbyla dohoda
smlouly' Smlouvabudeúončenak poslednímu
uzavřena
změnya doplňkylze sjednatpouzepísemněo po dohoděoboustran'
jeden.
z nichžkaždástranaobdrží
d) tatosmlouvajezhotovenave dvouexemplářích'

dne l'2' 2015
v Dobřichovicich,
Ing.NezársEJF

,uo.Orrur"r"/t-/

Za dodavatele
DIČ:cZ.J

ť*iP".

