Příloha č. 2 výzvy - závazný návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami
dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
se sídlem Dobřany, Ústavní ul. , PSČ: 334 41
IČ: 669792
jednající MUDr. Jarmilou Hráchovou, pověřenou řízením PNvD
na straně jedné jako „objednatel“ (dále jen „objednatel“)
a
…………………………………
sídlo:

..……………………………..

statutární zástupce:

……………………………….

zástupce pro jednání:

……………………………….

IČ:

……………………………….

Zapsáno u:

……………………………….

na straně druhé jako „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“)

I.
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva o dílo, jejímž předmětem je zabezpečení sběru (svozu), přepravy a likvidace
ostatního odpadu pro objednatele (dále jen „smlouva“) je uzavírána na základě výsledku veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zabezpečení sběru (svozu), přepravy a likvidace
ostatního odpadu pro Psychiatrickou nemocnici v Dobřanech.“
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, která
bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní
a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění
služeb podle této smlouvy nezbytné.
3.

Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami a pokyny objednatele, které jsou
relevantní pro uzavření této smlouvy, zejména se zadávacími podmínkami, které objednatel
stanovil pro zadání veřejné zakázky uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, že je shledal vhodnými,
že cena a způsob plnění smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a
okolnosti.
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II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je zajištění komplexního nakládání s ostatním odpadem pro objednatele,
dle jeho potřeba a požadavků, a to v souladu se zadávacími podmínkami, nabídkou uchazeče,
touto smlouvou, s platnými právními předpisy České republiky, za dále specifikovaných
podmínek, a to zejména
-

zajištění sběru (svozu), přepravy a likvidace, tj. zajištění dalšího využívání nebo odstraňování
ostatního odpadu objednatele u jednotlivých druhů odpadu, které jsou blíže specifikovány
v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Předmětem plnění je dále rovněž zajištění vedení všech potřebných statistik a evidencí ostatního
odpadu v rozsahu povinností vyplývajících z platných právních předpisů a to i pro objednatele,
jakožto původce odpadů a poskytování veškerých případných dat pro objednatele.
3. Předmětem plnění ze strany zhotovitele jsou i činnosti v odstavcích 1 a 2 tohoto článku smlouvy
výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné pro řádné naplnění účelu této smlouvy a pro
fungování systému v odpovídající kvalitě, rozsahu a termínech.
4. Zhotovitel je povinen realizovat plnění podle této smlouvy specifikované v odstavci 1 až 3 tohoto
článku smlouvy v souladu s potřebami a požadavky objednatele, které jsou blíže specifikovány
v příloze č. 1 této smlouvy, dále poskytovat objednateli vlastní odpadové nádoby u druhů odpadů
uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, které jsou objednatelem za účelem plnění podle této
smlouvy požadovány, a to včetně jejich udržování v provozuschopném stavu, resp. jejich výměnu
za odpadové nádoby a prostředky nové.
5. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených realizovat pro objednatele všechny činnosti
uvedené v této smlouvě a v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a
objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za realizaci těchto činností cenu dle čl. IV. této
smlouvy.
6. Zhotovitel může část plnění realizovat prostřednictvím třetích osob (dále jen „subdodavatel“),
přičemž v takovém případě však zhotovitel odpovídá za jejich plnění tak, jako by plnil sám.
Změna v osobě subdodavatele je možná jen s výslovným souhlasem objednatele.
III.
Doba a místo plnění
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou tří (3) let.
2. Místem plnění je areál Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, se sídlem Ústavní ul., Dobřany,
PSČ: 334 41.

IV.
Cena za dílo
1. Cena za plnění předmětu této smlouvy - jednotkové ceny u příslušných druhů ostatních odpadů,
jakož i celková cena za předpokládané roční i tříleté množství ostatního odpadu, jež je předmětem
sběru (svozu), přepravy a likvidace, jsou stanoveny v příloze č. 2 této smlouvy, která je nedílnou
součástí této smlouvy.
2. Objednatel prohlašuje, že množství ostatního odpadu vyprodukovaného v areálu objednatele / rok,
které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy je pouze hodnotou orientační, tato hodnota týkající se
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množství vyprodukovaného odpadu v areálu objednatele může být proměnlivá, tj. může být za toto
období vyšší či nižší než hodnota uvedená v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Cena za plnění předmětu podle této smlouvy bude zhotovitelem účtována měsíčně a to jako
součet všech součinů jednotkové ceny příslušných druhů ostatního odpadu a množství skutečného
ostatního odpadu, který je za ten který kalendářní měsíc zhotovitelem sebrán, odvezen a
zlikvidován.
4. K ceně za plnění předmětu této smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty, a to podle výše
stanovené právními předpisy v den uplatnění nároku na plnění zhotovitelem.
5. Cena za plnění předmětu smlouvy (tedy i jednotkové ceny u jednotlivých druhů ostatního odpadu
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy) je cenou konečnou a závaznou a obsahuje veškeré náklady
zhotovitele na plnění této smlouvy a veškeré činnosti, ke kterým je zhotovitel podle této smlouvy
povinen, tj. zejména sběr (svoz), přepravu a likvidaci ostatního odpadu, poskytování a rozmístění
odpadových nádob ve vlastnictví zhotovitele v areálu objednatele v souladu s přílohou č. 1 této
smlouvy, jejich výměnu, čištění odpadových nádob a další činnosti související se sběrem
(svozem), přepravou a likvidací ostatního odpadu.

V.
Platební podmínky
1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) a to na základě skutečného řádně
poskytnutého plnění podle čl. IV. této smlouvy za každý uplynulý kalendářní měsíc. Fakturováno
bude na adresu sídla objednatele. Faktura je splatná do třiceti (30) dnů od doručení faktury
objednateli.
2.

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je
objednatel oprávněn fakturu vrátit a lhůta splatnosti faktury počíná běžet ode dne doručení řádně
vystavené faktury.

3. Přílohou faktury musí být doložení množství u jednotlivých druhů ostatního odpadu, které bylo za
ten který kalendářní měsíc skutečně zhotovitelem realizováno, přičemž tento soupis musí být
předem objednatelem odsouhlasen, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit a lhůta splatnosti
faktury počíná běžet ode dne doručení faktury s přílohou odpovídající tomuto odstavci smlouvy.
Objednatel vyvine maximální možné úsilí k tomu, aby se k doručenému soupisu dle tohoto
odstavce vyjádřil ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode dne jeho doručení zhotovitelem.
4. Objednatel není do doby odstranění všech vad poskytovaných služeb povinen uhradit zhotoviteli
jakoukoliv část ceny za poskytnuté služby, která ještě nebyla zhotoviteli uhrazena. V tomto
případě není objednatel povinen hradit smluvní pokutu dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy a neuplatní
se ani čl. XII. odst. 3. této smlouvy.

VI.
Harmonogram realizace ostatního odpadu
1. Zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé druhy ostatního odpadu, tj. zajišťovat jejich sběr
(svoz), přepravu a likvidaci v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy, tj. některé druhy ostatního
odpadu realizovat na objednávku a některé druhy ostatního odpadu realizovat na základě
pravidelných svozů.
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2. V případě realizace jednotlivých druhů ostatního odpadu v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy na
objednávku, tj. zajišťování jejich sběru (svozu), přepravy a likvidace, se smluvní strany dohodly
na následujícím postupu: objednatel vystaví písemnou objednávku a zašle ji prostřednictvím faxu
nebo elektronické komunikace zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tuto objednávku písemně
prostřednictvím faxu nebo elektronické komunikace objednateli potvrdit a to do 24 hodin od jejího
doručení. Na základě této objednávky objednatele je zhotovitel povinen zajistit realizaci
příslušného druhu odpadu v co nejkratší lhůtě, maximálně však ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode
dne akceptace objednávky zhotovitelem. Dokud nebyla zhotovitelem potvrzená objednávka
doručena objednateli, může tuto objednávku objednatel písemně prostřednictvím mailu nebo
elektronické komunikace bez jakýchkoliv nákladů odvolat.
3. V případě realizace jednotlivých druhů ostatního odpadu v souladu s přílohou č. 1 na základě
pravidelných svozů je termíny svozů oprávněn stanovit objednatel a sdělit tyto termíny zhotoviteli
a to písemnou formou prostřednictvím faxu nebo elektronické komunikace. Termíny svozů musí
být v případě jednotlivých druhů odpadu stanoveny nejméně měsíc předem před jejich realizací.
Objednatel je oprávněn tyto termíny pravidelných svozů měnit. Zhotovitel se zavazuje tyto
termíny pravidelných svozů stanovené objednatelem akceptovat.
4. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli odpadové nádoby na ostatní odpad, jež jsou
vlastnictvím zhotovitele a to u jednotlivých druhů ostatního odpadu blíže specifikovaných
v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto odpadové nádoby v požadovaném
množství objednateli do lhůty stanovené objednatelem dodat a rozmístit je dle potřeb a požadavků
objednatele.
VII.
Práva a povinnosti zhotovitele
1.

Zhotovitel je povinen:
a) zajistit realizaci ostatního odpadu, tj. sběr (svoz), přepravu a likvidaci podle čl. VI. této
smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených, včetně všech úkonů, které jsou nezbytné
pro zabezpečení řádného plnění předmětu smlouvy, ve stanovených časových limitech, ze
všech příslušných míst v areálu objednatele;
b) nakládat s odpady ve všech fázích realizace předmětu smlouvy v souladu s platnou právní
úpravou v této oblasti, kdy je odpovědný za nakládání s odpady až do okamžiku jejich
případného předání další oprávněné osobě k využívání nebo odstraňování;
c) zajistit úklid sběrných míst ostatního odpadu po každé realizaci odpadu, kdy se za něj pro účely
této smlouvy považuje naložení veškerého volně odloženého ostatního odpadu, který se
nachází v areálu objednatele vně odpadových nádob, včetně zajištění vytřídění těchto odpadů a
předání k využívání nebo odstraňování;
d) zajistit na základě pokynu objednatele náhradní odvoz ostatního odpadu, který se neuskutečnil
z důvodu objektivní nemožnosti plnění (např. havarijní stav komunikace v areálu objednatele
apod. );
e) oznámit neprodleně objednateli veškeré kontroly provedené u zhotovitele či jeho subdodavatele
správními orgány související s realizací ostatního odpadu, seznámit objednatele se závěry
těchto kontrol včetně protokolů z nich, oznámit zahájení správních řízení a seznámit
objednatele s pravomocnými rozhodnutími správních orgánů;
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f) dbát na to, aby v případě realizace svých povinností prostřednictvím subdodavatele, byly
přeneseny na tohoto subdodavatele v odpovídajícím rozsahu tak, aby bylo zajištěno řádné
plnění této smlouvy;
g) písemně informovat objednatele o změnách ve způsobu nakládání s odpady, zejména o
změnách využívaných zařízení pro zpracování, využívání a odstraňování odpadů, a to do 7
kalendářních dnů od takové změny;

2. Zhotovitel se zavazuje:
a) mít k dispozici potřebný odborně vyškolený personál a zajistit poučení zaměstnanců o
bezpečnosti práce a jejich povinností vyplývající z této smlouvy;
b) k poskytování běžných informací a vysvětlení skutečností v souvislosti s plněním této smlouvy
nebo jejích částí do 24 hodin po jejich vyžádání objednatelem;
c) umožnit objednateli nahlédnutí do svých účetních dokladů vztahujících se k plnění podle této
smlouvy;
d) umožnit objednateli provádění pravidelných a namátkových kontrol plnění předmětu této
smlouvy a v případě, kdy zhotovitel zajišťuje plnění předmětu smlouvy prostřednictvím
subdodavatele, účastnit se spolu s objednatelem pravidelných i namátkových kontrol plnění u
subdodavatele, kdy při kontrole plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen poskytovat
objednateli potřebnou součinnost;
e) nejméně jedenkrát ročně zajistit umytí všech odpadových nádob a to i odpadových nádob ve
vlastnictví objednatele a pravidelně kontrolovat jejich technický stav, kdy je povinen v případě
zjištění závady způsobující nefunkčnost odpadové nádoby zajistit na vlastní náklady její opravu
na místě nebo její výměnu do 2 pracovních dnů po zjištění či nahlášení této skutečnosti;
f) manipulovat se sběrnými nádobami takovým způsobem, aby nedocházelo ke škodám na
majetku třetích osob, znečištění místa nebo k úrazům při manipulaci s odpadovými nádobami;
g) v případě odcizení, ztráty nebo zničení odpadové nádoby ve vlastnictví zhotovitele přistavit na
vlastní náklady jinou odpadovou nádobu v odpovídajícím objemu, a to nejpozději do 2
pracovních dnů po zjištění či nahlášení této skutečnosti;
h) při sběru (svozu) vždy zcela vyprázdnit všechny odpadové nádoby nacházející se na sběrném
místě, a to i v případě, že odpadová nádoba bude odpadem naplněna jen z části;
i) vyprázdněné odpadové nádoby vždy vrátit na určené sběrné místo;
j) mít uzavřené pojištění k plnění této smlouvy, kdy minimální úroveň pojistného plnění musí
činit alespoň částku 1 mil. Kč a udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu trvání této
smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli neprodleně prokázat splnění
povinnosti stanovení tímto bodem smlouvy;

3.

Zhotovitel odpovídá:
a) za skutečnost, že použitá vozidla užívaná pro plnění předmětu této smlouvy budou způsobilá
k provozu na pozemních komunikacích dle příslušných právních předpisů ČR po celou dobu
trvání smlouvy;
b) za kvalitu, odolnost, životnost, nezávadnost a neškodlivost plnění podle této smlouvy;
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4.

Zhotovitel se dále zavazuje:
a) předložit objednateli roční evidenci množství ostatního odpadu podle jednotlivých složek,
která byla v areálu objednatele za toto období realizována;
b) spolupracovat při řešení závad a reklamací nahlášených objednateli a v případě jejich zavinění
zajistit bezprostřední nápravu,
c) písemně předem s objednatelem odsouhlasit uzavření všech subdodavatelských smluv
souvisejících s plněním podle této smlouvy;

VIII.
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje:
a)
b)

předat zhotoviteli do 2 pracovních dnů případné zjištěné informace o závadách jim
zjištěných a nahlášených souvisejících s plněním podle této smlouvy;
stanovit a sdělit zhotoviteli termíny případných společných kontrol plnění předmětu této
smlouvy ve smyslu.

2. Objednatel:
a) neodpovídá za odcizení nebo poškození jakékoliv odpadové nádoby ve vlastnictví
zhotovitele určené k odložení jednotlivých druhů ostatního odpadu;
b) má právo určit náhradní odvoz jednotlivých druhů ostatního odpadu, který se neuskutečnil
z důvodu objektivní nemožnosti plnění (např. nevyhovující komunikace, havarijních
výkopů inženýrských sítí, rekonstrukcí komunikací apod.) – zhotovitel je povinen tento
náhradní termín akceptovat.

IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost
1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady plnění podle této smlouvy, pokud prokazatelným
způsobem objednateli neprokáže, že plnění bylo objektivně nemožné.
2. V případě, že objednatel zjistil vady plnění podle této smlouvy, je povinen každé zjištění vady
písemně oznámit (dále jen „reklamovat“) zhotoviteli. V reklamaci objednatel uvede, v čem vada
spočívá, navrhne způsob, jakým má být odstraněna nebo zda požaduje po zhotoviteli finanční
náhradu.
3. V případě ocitne-li se zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady, je
objednatel oprávněn požadovat slevu z prací. Objednatel je též oprávněn zajistit odstranění vad
náhradním způsobem podle vlastního uvážení na náklady zhotovitele. Objednatel též může žádat
náhradu škody vč. sjednané smluvní pokuty.
X.
Odpadové nádoby zhotovitele
1. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel poskytne objednateli za účelem řádného plnění této
smlouvy vlastní odpadové nádoby, a to k takovým druhům ostatního odpadu, u nichž objednatel
výpůjčku těchto odpadových nádob požaduje a to v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit rozmístění vlastních odpadových nádob dle potřeb a požadavků
objednatele v areálu objednatele, dále jejich čištění dle potřeb a požadavků zhotovitele. Zhotovitel
Stránka 6 z 11

je rovněž povinen zajistit výměnu odpadových nádob v případě jejich poškození, zničení nebo
zcizení.
XI.
Smluvní pokuty, náhrada škody
1. Objednatel je zhotoviteli povinen zaplatit úrok z prodlení za prodlení s uhrazením ceny dle této
smlouvy, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli (a to i opakovaně) smluvní pokutu ve výši 6.000,- Kč
(slovy: šest tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení v případě prodlení s plněním
podle této smlouvy, tj. sběrem (svozem), přepravou a likvidací ostatního odpadu podle této
smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc
korun českých) za každé jednotlivé porušení (a to i opakovně):
a) povinnosti zajistit dodání a rozmístění odpadových nádob zhotovitele v areálu objednatele
dle potřeb a požadavků objednatele;
b) povinnosti zajistit vyčištění odpadové nádoby na základě požadavku objednatele;
c) povinnosti opravit poškozenou odpadovou nádobu a nahradit odcizenou, ztracenou nebo
zničenou odpadovou nádobu podle této smlouvy;
d) povinnosti vrátit odpadovou nádobu na místo určení.
5. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody v plném rozsahu, tzn. že nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody jsou
uplatnitelné v plném rozsahu samostatně.
6. Zhotovitel též nese veškeré náklady, které objednatel byl povinen uhradit na základě správních
řízení vedených vůči jeho osobě nesplněním povinnosti zhotovitele.
7. Smluvní pokuta bude uhrazena zhotovitelem tak, že objednatel sníží cenu podle čl. IV této
smlouvy o smluvní pokutu za ten který kalendářní měsíc.
8. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli včetně ušlého zisku a jiné
majetkové újmy. Zhotovitel se zejména zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu či jinou
majetkovou újmu vzniklou objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této
smlouvy, včetně škody vzniklé objednateli v důsledku uplatnění nároků třetích osob, veškeré
škody či jiné majetkové újmy vzniklé v důsledku soudního, správního či jiného obdobného řízení
v podobě pokuty či jiné majetkoprávní sankce z důvodu porušení právních povinností
způsobených zhotovitelem nebo jemu přičitatelných.
9. Vznese-li kterákoliv osoba vůči objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé
v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán
veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení
sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou možnou součinnost při obraně
objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je
povinen objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému
nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Tím není dotčena povinnost zhotovitele k náhradě
škody vzniklé objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou
sankci.
10. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli v důsledku jednání či opomenutí
kteréhokoliv subdodavatele zhotovitele tak, jako by šlo o jednání či opomenutí zhotovitele.
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11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli náhradu škody do 30 dnů ode dne doručení písemné
výzvy objednatele k zaplacení náhrady škody v požadované výši, ledaže objednatel v uvedené
výzvě oznámí zhotoviteli jiný den splatnosti náhrady škody.
XII.
Ukončení smlouvy
1. Smluvní vztah touto smlouvou sjednaný skončí:
a)
písemnou dohodou smluvních stran k datu dohodou sjednanému,
b)
písemnou výpovědí objednatele za podmínek níže specifikovaných, nebo
c)
odstoupením od smlouvy objednatelem
d)
uplynutím doby určité, na kterou je smlouva sjednaná.
2. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu písemně z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta je stanovena na 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušil tuto smlouvu,
kdy se za podstatné porušení se zejména považuje:
neplnění povinností podle této smlouvy po dobu delší než 48 hodin, pokud zhotovitel
neposkytne objednateli jistotu splnění svých povinností do dodatečně poskytnuté lhůty 48
hodin,
b) uplynutí dodatečné lhůty podle písm. a),
c) ztrátu oprávnění podnikat v kterékoli oblasti upravené touto smlouvou,
d) opakované (tj. min. dvakrát) neplnění povinnosti podle čl. VII odst. 1 písm. a), b).
a)

XIII.
Vzájemná komunikace smluvních stran
1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob
jednacích za objednatele a zhotovitele, pověřených pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Písemnost, která má být dle této smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena buď
osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné
osobě podle této smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této
smlouvy, musí být doručena buď osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla
této strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy příslušné osobě za příslušnou
smluvní stranu jednat.
XIV.
Ustanovení společná a závěrečná
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vzniklé příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření této smlouvy se
budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo
v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány
obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění
pozdějších předpisů.
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3. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky za objednatelem z této smlouvy pouze
s písemným předchozím souhlasem objednatele.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, poté bude obratem zveřejněna
objednatelem v Registru smluv. Účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2016 a uzavírá se na dobu
určitou tři (3) let.
5. Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje žádná ze smluvních stran za důvěrné
informace ani za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, souhlasí i
s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) včetně všech jeho osobních údajů obsažených v této smlouvě.
7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami této smlouvy.
8. Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z této smlouvy přecházejí na jejich právní
nástupce. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a
povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích stejného znění a významu, přičemž
každý z nich má hodnotu originálu, kdy zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku .
10. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují a konstatují, že tato smlouva byla sepsána a
jimi podepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni, že si její text před
podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním souhlasí.
Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:

Specifikace jednotlivých druhů ostatního odpadu (nedílná součást této smlouvy)
Podrobný rozpis cen (nedílná součást této smlouvy)

V Dobřanech dne ........................

V ...................dne ...................

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MUDr. Jarmila Hráchová
Pověřená řízením
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Stránka 9 z 11

Příloha smlouvy o dílo č. 1 - Specifikace jednotlivých druhů ostatního odpadu
Přehled produkce ostatních odpadů, které budou předmětem sběru, přepravy a likvidace:
Kód odpadu
090107
100101
150101
150101
150102
150107
160103
170101
170405
190809
191208
200108
200125
200301
200301
200307

Název odpadu
Fotografické filmy a papíry
Škvára, struska, kotelní prach
Papír a lepenka (kontejner)
Papír a lepenka (sběr)
Plastové obaly
Skleněné obaly
Pneumatiky
Beton
Železo a ocel
Směs tuků z odlučovačů tuků
Textil
Biolog. rozlož. odpad z kuchyní
Jedlý olej a tuk
Směsný komunální odpad
Směsný komunální odpad
(popelnice)
Objemný odpad

Četnost odvozu
na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
3 x týden
na objednávku
1 x týden
1 x týden

Množství v t/rok
0,02 t
6,5 t
1,3 t
15,0 t
9,6 t
15,5 t
0,5 t
10,0 t
11,0 t
4,5 t
2,0 t
82,0 t
0,5 t
118,0 t
8,0 t

na objednávku

2,0 t

Zadavatel požaduje, aby uchazeč zajišťoval předmětnou činnost v následujícím rozsahu u níže
uvedených jednotlivých druhů odpadů:


Fotografické filmy a papíry - uchazeč zajistí u tohoto druhu odpadu odvoz a likvidaci na
základě telefonické objednávky. Uchazeč musí vždy u daňového dokládat množství odvezeného
odpadu.



Škvára, struska a kotelní prach – uchazeč je povinen zajistit odvoz kontejneru, jeho vrácení
zpět na své místo na základě telefonické objednávky a následnou likvidaci odpadu. Odpadové
nádoby budou v případě tohoto druhu odpadu ve vlastnictví Zadavatele. Uchazeč musí vždy u
daňového dokládat množství odvezeného odpadu.



Skleněné obaly – uchazeč je povinen zajistit odvoz skleněných obalů na základě telefonické
objednávky Zadavatele a vrácení odpadových nádob zpět na své místo. Odpadové nádoby budou
v případě tohoto druhu odpadu ve vlastnictví Zadavatele. Uchazeč musí vždy u daňového
dokládat množství odvezeného odpadu.



Směs tuků z odlučovačů tuků – uchazeč je povinen zajistit odvoz tohoto odpadu cisternou
odpadu na základě telefonické objednávky a vyčištění odlučovače tuků po odčerpání, a likvidaci
odpadu. Odpadové nádoby budou v případě tohoto druhu odpadu ve vlastnictví Uchazeče.
Uchazeč musí vždy u daňového dokládat množství odvezeného odpadu.



Textil – Zadavatel zajistí odvoz tohoto druhu odpadu vlastními prostředky, přičemž uchazeč
zajišťuje pouze likvidaci tohoto odpadu. Uchazeč musí vždy u daňového dokládat množství
odvezeného odpadu



Papír a lepenka (kontejner, směsný papír) – uchazeč zajistí u tohoto druhu odpadu odvoz na
základě telefonické objednávky a likvidaci. Uchazeč přistaví při zahájení poskytování služeb své
odpadové nádoby. Uchazeč musí vždy u daňového dokládat množství odvezeného odpadu.
Odpadové nádoby budou v případě tohoto druhu odpadu ve vlastnictví Uchazeče.
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Papír a lepenka (kartón) – uchazeč zajistí u tohoto druhu odpadu odvoz a likvidaci na základě
telefonické objednávky. Uchazeč musí vždy u daňového dokládat množství odvezeného odpadu.



Biologicky rozlož. odpad z kuchyně – Uchazeč je povinen zajistit odvoz i likvidaci tohoto
druhu odpadu. Uchazeč přistaví při zahájení poskytování služeb své odpadové nádoby. Uchazeč
je povinen zajišťovat vždy řádné a včasné odvozy tohoto druhu odpadu na základě pravidelných
intervalů formou výměny nádob. Nádoby musí uchazeč dodat prázdné a řádně vymyté zpět na
své místo. V případě znečištění místa či blízkého prostranství v souvislosti s výměnou nádob, je
uchazeč povinen ihned zajistit odstranění veškerých nečistot. Nádoby musí být vždy
v provozuschopném stavu, tedy plně funkční.



Jedlý olej a tuk – Uchazeč je povinen zajistit odvoz tohoto druhu odpadu cisternou nebo
v nádobách Uchazeče a likvidaci odpadu. Uchazeč musí vždy u daňového dokládat množství
odvezeného odpadu.



Plastové obaly – Uchazeč je povinen zajistit odvoz i likvidaci tohoto druhu odpadu. Uchazeč
musí vždy u daňového dokládat množství odvezeného odpadu.



Železo a ocel - Uchazeč je povinen zajistit odvoz na základě telefonické objednávky i likvidaci
tohoto druhu odpadu. Uchazeč musí vždy u daňového dokládat množství odvezeného odpadu.



Směsný komunální odpad - Uchazeč je povinen zajistit odvoz i likvidaci tohoto druhu odpadu.
Uchazeč přistaví při zahájení poskytování služeb své odpadové nádoby. Uchazeč vždy zajistí
vážení tohoto odpadu na řádných vahách a k příslušné fakturaci bude vždy předkládat doklad o
váze tohoto druhu odpadu. Rovněž je povinností uchazeče zajistit případné odběry vzorků
odpadu, jejich analýzu a odborné posouzení.



Směsný komunální odpad (popelnice) - Uchazeč je povinen zajistit odvoz i likvidaci tohoto
druhu odpadu. Odpadové nádoby budou v případě tohoto druhu odpadu ve vlastnictví
Zadavatele. Uchazeč vždy zajistí vážení tohoto odpadu na řádných vahách a k příslušné fakturaci
bude vždy předkládat doklad o váze tohoto druhu odpadu. Rovněž je povinností uchazeče zajistit
případné odběry vzorků odpadu, jejich analýzu a odborné posouzení.



Objemný odpad - Uchazeč je povinen zajistit odvoz i likvidaci tohoto druhu odpadu. Uchazeč
přistaví při zahájení poskytování služeb své odpadové nádoby. Uchazeč musí vždy u daňového
dokládat množství odvezeného odpadu.

Odvozem je rozuměno, že uchazeč zajistí rovněž sběr (svoz) předmětného druhu odpadu
v areálu Zadavatele. Bližší podmínky, zejména práva a povinnosti uchazeče v souvislosti se sběrem,
odvozem a likvidací tohoto jednotlivých druhů výše uvedených druhů odpadu stanoví smlouva o dílo.

Přílohou č. 2 smlouvy o dílo bude tabulka s nabídkovou cenou vítězného uchazeče.
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