§Á
Smlouva o zabezpečenísvozu a zneškodnění komunálních odpadů
dále,ien ,,sm|ouva", l]zavřená mezi nížeuvedenými smluvními stranami

(dá le

jen ,,strany"):

Město Dobřichovice
lč: o0241181
se sídlem městského úřadu: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Doručovacíadresa: Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Zastoupené ln8. Petrem Hamplem, starostou
Jako práVnická osoba představující první stranu smlouvy (dále jen ,,Mésto")

a

Komwag, podnik čistoty a údržbyměsta, a.§.
lč:61057606
se síd le m : Perucká 1 0/2 542, 120 oo P íaha 2 - vínóhíady
Doručovacíadresa: Perucká 10n542,120 00 P.aha 2 - Vinohrady
společnost zapsaná Vobchodním rejstříku u Městského soudu
zastoupená Jaroslav stružka, předseda předstaVenstva
lng. Jan Petružálek, místopředseda představenstva
Jako právn;cká osoba představuj ícíd ru

ho u

stranu 5mlouvy (dá le

.ie

n

V

Praze, oddil B, Vložka 3826

,,společnost")

strany se dohodly takto:

1.

Úvodní ustanovení

1.1. Město je Ve

smyslu § 17 odst, 1 zák. č. 1,85/zoo7 sb, původcem komunálního odpadu
Vznikajícíhona územíobce činnosti fyzických osob a je povinna dle § 35 odst. 1 Zák. č, 128/2000 sb.
zajišťovatjeho odvoz a nezáVadnou likvidaci.

1.2. společnost prohlašuje, že je odborným subjektem zabývajícím se podnikáním Voblasti
nakládání sodpadý je držitelem odpovídajícíhopodnikatelského oprávnění a po Všech stránkách
způsobilá k plněni této smlouvy.

2.

Předmět smlouvy

2.1,

Na základě této smlouvy bude společnost pro Město plnit a provádět:

2.I.1,.

sběr, svoz a odstraňováníodpadu na jeho území,

2.t.2.

sběr, svoz a odstraňováníVytříděných složek odpadu,

2.7.3.
2.L.4.

sběr, svoz a odstra ňoVá

n í Wt

říděných ne

bez pečných složek od pa d u.

posk}.tování sběrných nádob na separovaný odpad, pravidelnou kontrolu jejich
stavu, údržbu a případná \^iměnu čijejich doplnění,

,ú

smlouvao abezp€óen]

2.1.5.
2.1.6.

svozu a aleškodněnl komunáoich odpadú

dalšípov;nnosti uvedené Ve smlouvě nebo z ní Vyplí/a.iící,

činnosti ve smlouvě výs|ovně neuvedené, které jsou však nezbytné pro její řádné

plnění,

2.2. za tímto účelemMěsto

rovněž smlouvou pověřuje společnost, aby na územíMěsta plnila

povin nosti Vypl,ívaj ícíze Zák, č, 185/2001sb. společnost toto pověřeni Města přijímá,

2.3.

Město bude za plnění dle odst. 2.1. a 2.2. platit společnosti Úplatu a rovněž jí poskytovat

souČinnost nezbytnou pro plnění sm!ouVy.

3.

Některé podrobnosti plnénísmlouw

3,1.

Město bude spolupůsobit k tomu, áby byl odpad umísťován do sběrných nádob {kontejnerů)
umístěných na jeho území.sběrné nádoby zajistí Město,

3,2.

Město bude spollpůsobit k tomu, aby byly příslušnédruhy odpadu umísťovány do sběrných
nádob na separovaný odpad (kontejnerů) umístěných na jeho území.společnost bude zajišťovat
praVjdelnou kontrolu jejjch stavu,

3.3.

Město bude spolupůsobit k tomu, aby byly příslušnédruhy odpadu umísťovány do sběrných
nádob na nebezpečnésložkyodpadu (kontejnerů)přistavených poobjednánísvozu najeho území.

3,4.

Počty a specifikace sběrných nádob, sběrných nádob na separovaný odpad jsou uvedeny

v přílozé(Příloha č. 1).

3.5,

Četnost 5běru, svozu a odstraňování iednotliuých druhů odpadu s kalkulací Úplaty je uvedena
v příloze (Příloha č.2),

3.6.

společnost se dále zavazuje|

3.6.1,

zajistit čistotu v místě vyprazdňování Všech druhů sbě.ných nádob bezprostředně po

3.6.2.
3,6.3,

za.iistit uloženíVšechdruhů sběrných nádob na původníčistranamidohodnuté místo,

svozu, tj, po jejich Wprázdnění,

zajistit navrácení Všech druhů sběrných nádob pro pravidelný svoz na jejich
stanoviště, a to bez zbytečnéhoodkladu pojejich vyprázdnění.

3.6-4.

zajjstit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na sběrném zařízení
(vozidle) nejpozději následujícího dne po dni plánovaného svozu.

3.6,5. zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojdeji činnostíspolečnosti při manipulaci
5e Všemi druhy sběrných nádob ke znečištěnístálého jejich stanoviště nebo veřejného
prostřanstvi,

3.6.5.

zajistit na sVé náklady opravu nebo ýýměnu sběrné nádoby, dojde-li k je.iímu
poškoze n í společnosti, respektive jejím pracovníky (V pracovních dnech)do 48 hodin.

3.6.7.
3,6.8,

k

plnění smlouvy použítpouze pracovníky označenímpřislUšnosti ke společnosti.

za.iistit pro Město splnění příslušných zákonných povinností ve vztahu k zařazování
odpadu dle druhů a kateBorií, k jejich evidenci a ohlašování dte zák. č. 185/2001 sb,, Včetně
zajištění průběžnéevidence množstvíodpadu podle je ho jed notlivých složek.

3.6.9.

zajistit pro Město řádný r,/,ýkaz množstvívytříděného odpadu Ve formě pravidelných
čwrtletníchhlášení; a tyto hlášení předáVat společnostj Aos EKo-KoM, a,s.

3.7.

Město se dále zavazuje:

,í'

5n

oLEo ldFzpeae1

sýoZL d

Z-ejt@Ú 1.oňJ,a 1.F odpddi

3,7.7,

Využívatpo dobu trvání účinnostismlouvy pro zajištění plnění vypl,ívajícíchze
smlouvy \nihradně společnost.

3.7.2.

dopravním značenímvywořit společnosti předpoklady kvolnému přístupu do míst,
kde jsou umístěny §Vozové nádoby pro Vyprázdnění, případně pro odvoz, vsouladu
s dohodnutou rajonizacísvozu pro Město.

3.7.3. seznámit společnost s nepřístupnýmisvozovými místy a dohodnout možnosti svozu,
3.7.4. V případě narušení dohodnuté rajonizace svozu připravovanými opatřeními

(uzavírka komunikace, stavební činnost apod,}, které podléhají schválení Města, informovat
společnost nejméně 1 tÝden před ieiich realizací a dohodnout náhradní řešení svozu v daném
místě,

3.7.5.

Vpřipadé narušení dohodnuté rajonizace svozu havárií informovat společnost a

dohodnout náhradní řešení svozu v daném místě,

4.

Úplata

4.1.

Výše Úplaty bude

V

průběhu plnění smlouvy stanovena dle kalkulace uvedené

V

příloze (Příloha

č.2).

4.2.

Město má práVo jednostranně snížitči zvýšit rozsah sběru, svozu a odstraňování odpadu v
průběhu plněnísmlouvy, zpravidla písemným oznámením doručeným společnosti, a to za stejných
cenových podmínek (iednotko\.ých cen)jak jsou uvedeny V příloze (Příloha č. 2).

4.3.

V případně sníženíplnění společnosti, ve smyslu odst.4.2., dojde k odpovídajícímu snížení
Uplaty a V případě zvýšeni plnění společnosti, ve smyslu odst, 4.2., dojde k odpovídajícímnavtíšení
Úplaty, to vše za stejných ceno\^ích podmínek (jednotkových cen).iakj§ou uvedeny v příloze (Příloha

č.2),

4.4.

Úplata bude placena Městem na základě daňových dokladů vystavovaných společností

měsičně, a to bezhotovostně, na bankovní účetuvedený na daňoVém dokladu, Daňový doklad nebo

jeho příloha bude obsahovat podrobnou specifikaci poskytnutého plnění dle smlouvy a její přílohy
(Příloha č.2),

4.5,

splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho doručeníMěstu. V případě, že daňov,i
doklad nebude splňovat zákonem stanovené náležitosti nebo nebude obsahovat specifikaci
poskytnutého plnění, jeho splatnost nastane 30 dnů po doručenířádného dokladu, splňujícího
zákonem a smlouvou požadovanénáležitosti,

5.
5.1,
5.2.

Třvání smlouvy
smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to

§

účinnostíod 01.01.2017 do 30.06.2019,

V,ípovědní
Každá strana můžesmlouvu písemně Wpovědět i bez udání důvodu, s tříměsíční
dobou. Výpovědnízačínáběžet prvého dne kalendářního měsíce následu.iícího po měsici, v němž byla
druhé straně doručena písemná V,ýpověd'.

5.

Définicé,v,ýkladová u§tanovení

6.1,

Pokud není ve smlouvě uvedeno jinal! mají nížetučně uvedené slova, zkraty a slovní spojení
psané sVelkým počátečnímpísmenem nebo velkými písmen, Ve Všech 8ramatických pádech i
časech, jednotném i množnémčisle, následujíci V,ý,znam:

l,

sa|oJÝé

6,1.1.

o

abezpe&l, sýozl

a

neštodlárl {or t a 1 c. oopadl

odpad znamená:

6.1,1.1. Ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 185/2001 sb, komunální odpad, a to
veškeníodpad vznikajícína územíMěsta přičinnostifyzických osob a kteníje uveden
jako komunální odpad v Katalo8u odpadů, s Vý,iimkou odpadů vznikajícíchu
právnických osob nebo íyzických osob oprávněných k podnikání; včetně Vněm
obsažených případných složek nebezpečnéhoodpadu; a/nebo

6.I.I.2.

ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zák. č. L85/2oo1- 5b, odpad podobný
komunálnímu odpadu, a to vešken/ odpad Vznikající na územíMěsta při činnosti
právnických osob nebo fyzických osob opráVněných k podnikání a ktení
ie uveden
jako komunální odpad v Katalo8u odpadů; včetně vněm obsažených případných
složek nebezpečnéhoodpadu.

6.7.2.

odst. znamená konkrétníčíselněoznačenéustanovení smlouvy, Konkrétníčíselně
i Všechny ostatní číselnépodúrovně {například odst. 1. zahrnuje

označenéustanovení zahrnu,ie
i

odst. 1.1., 1,1.1. apod.).

6.7.3.

sběIné nádoby má V,ýznam dle odst. 3,1.

6.1.4. sběrné nádoby na separovaný odpad
6,1.5, Úplata má \^íznam dle odst. 2,3.
6.7.6. zík. č. 128/2000 sb. znamená Zákon

znění pozdějších předpisů.

6.7.7.

má význam dle odst. 3,2.

č. 185/2oo1 sb., o obcích (obecní zřízení),Ve

zák. č.7asl2001. sb. znamená zákon č. 185/2oo1 sb., o odpádech a o změně

něktených zákonů, Ve znění pozdějšich předpisů.

6.2. Tučně provedené nadpasy odstavců nejvyššíúrovně smlouvy sloužípouze k usnadnění
orientace a nijak nevymezuji, nemění ani neovlivňuji obsah smlouw a sloužípouze pro lepší

orientaci. v závislostj na kontextu v,ýrazy v jednotném číslézahrnují i číslomnožné a rod mužský
zahrnuje i rod ženský a naopak, není-li Ve smlouvě stanoveno jinak.

7,

steinopisy

7.1.

smlouva je Whotovena Ve dvou stejnopisech totožnéprávní závaznosti, z nichž každá strana
obdržípo jednom.

8.

Přílohy

8.1.

Následující přílohy jsou Včleněny do smlouvy a tvoří její nedílnou součást, bez ohledu na to,

zda jsou k nífyzicky připo,ieny:

1
Příloha č.2
Příloha č.

Počty a specifikace sběrných nádob, sběrných nádob na separovaný odpad

Četnost sběru, svozu a odstraňování jednotliu/ch druhů odpadu s kalkulací
úplaty

9.

závěrečnáu§tanovení

9.1.

smlouvu lze upravovat či zrušit dohodou pouze v písemné formě, a to li§tinou podepsanou

současně oběma stranami.

5roltoo áoe.peie,

9,2.

svo?L a 74éslmren

{orJ

d

1cn odpdo:

ustanovení smlouW nebo jeho Části nebude dotČena platnost ostatních
ustanovení smlouvy nebo zbýVající části tohoto ustanovení. strany se zavazu.ií takto neplatné
ustanovenÍ, popř. jeho neplatnou část, nahradit platným ustanovením co do významu a ÚČelu
nejbIižšímnahrazovanému ustanovení,
Ne platností ja kého ko li

9.3_ Výslovný ani mlčky konkludentní souhlas ani vzdání 5e práva kterékoli strany Ve vztahu

k

porušení nebo prodlení druhé strany s plněním smlouvy nebude představovat souhlas nebo vzdání
se práva Ve Vztahu k případnému opakovanému porušeni nebo prodlení s plněním stejné nebo
jakékoli jiné povinnosti ze smlouvy.

9.4. smlouva

představuje úplnou dohodu stran, jakákoli jiná jednání učiněná před uzavřením
smlouvy nernají žádnéúčinkyna práVa a povin nosti stra ny ohledně předmětu smlou!,y.

9.5.

strany prohlašUjía stvrzují sMími podpisy, že smlouvu a její obsah řádně zvážily, celý její text
přečetly a pochopily a že ji uzavílaii po zralé úvaze o své Vůli svobodně, bez tísně a nikoliv za
nevýhodných podmínek.

společnost:

Mě5to:
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výkaz požadováných služeb _ Dobřichovice, svoz odpadu 2017,06/2019 (30 měsicú ) _ cenová nabídka

Nabídková.ena včetně DPH,,.,,,.,,,,,,,

lČ: 61l]5760lr,
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