Př. č. 1 Výzvy a ZD – návrh smlouvy

Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem – zajištění provozu
sběrného dvora, převzetí a odstraňování odpadů
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dodavatelé povinně vyplní žlutě označený text návrhu smlouvy

Objednatel:
Městys Hořice na Šumavě
se sídlem Hořice na Šumavě 40, 382 22 Hořice na Šumavě
zastoupen Martinem Madejem, starostou městyse
IČ: 00245909
DIČ: CZ00245909
Telefon: + 420 380 737 101
Fax:
+ 420 380 737 101
e-mail: info@horicenasumave.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 275899334/0300
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
……………………………………………………..
se sídlem ………………………………………….
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v ……………………., oddíl ….., vložka ………………
IČ: ………………………
DIČ: …………………….
zastoupený
ve věcech smluvních …………………………………….
telefon +420 ………………………………
ve věcech technických ……………………………….
telefon +420 ………………………………
Bankovní spojení: …………………………..
číslo účtu: ……………………………….
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku /OZ/ tuto
smlouvu o dílo:

1.

2.

3.
4.

I.
Předmět smlouvy, cena, provozní doba sběrného dvora
Zhotovitel se zavazuje provádět sběr odpadů produkovaných objednatelem a jejich svoz ze
sběrného dvora v městysu Hořice na Šumavě včetně jejich následného odstranění - likvidaci v
souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“). Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě živnostenského listu
vydaného Živnostenským úřadem k podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma
nebezpečných), k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, a to dle platné právní
úpravy, zejména dle cit. zákona o odpadech.
Zhotovitel za podmínek dále sjednaných v této smlouvě se převzetím odpadů, které jsou blíže
specifikovány v příloze této smlouvy “Položkový soupis odpadů”, od objednatele v areálu
sběrného dvora zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost za nakládání s převzatými odpady ve
smyslu výše cit. zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek.
Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli za převzetí, další využití, případně
odstranění smluvených kategorií odpadů cenu dohodnutou v bodu 5. tohoto článku.
Zhotovitel se zavazuje převzít od objednatele dále odpady označené v souladu s vyhláškou
Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
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nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a
postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
5. Cena za provoz sběrného dvora /SD/ v sobě zahrnuje náklady na provoz zařízení, provozní
náklady, odvoz a odstraňování odpadů:
Nabídková cena bez DPH za provoz SD/ 1 rok

………………………,-Kč

Nabídková cena bez DPH za odvoz a odstranění odpadů
dle „Položkového soupisu odpadů“ za 1 rok

………………………,-Kč

Nabídková cena (provoz + odstranění a odvoz odpadu)
bez DPH celkem za 1 rok

………………………,-Kč

Výše DPH /15 %/

………………………,-Kč

Nabídková cena (provoz + odstranění a odvoz odpadu)
včetně DPH celkem za 1 rok

………………………,-Kč

6. Jednotkové ceny uvedené v “Položkovém soupisu odpadů”, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,
obsahují veškeré celkové náklady zhotovitele na předmět plnění této smlouvy, a to včetně nákladů
na dopravu a manipulaci s odpady.
V případě, že inflace přesáhne dle zveřejněných statistických údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní
rok 2 %, sjednaná cena za odvoz a odstranění/likvidaci odpadů se navýší o míru inflace na další
období plnění smlouvy, a to zpětně od 1. ledna příslušného kalendářního roku.
V případě, že dojde ke zvýšení zákonných poplatků za uložení odpadu, bude sjednán dodatek
k uzavřené Smlouvě, ve které objednatel a zhotovitel sjednají navýšení ceny, a to počínaje
termínem nabytí účinnosti změny ceny za uložení odpadů.
Změna sjednané ceny je možná pouze na základě vzájemně sjednaného písemného dodatku k
této smlouvě.
7. Provozní/otevírací dobu sběrného dvora Hořice na Šumavě zajistí zhotovitel ve dnech
Středa
v době od 14.00 do 16.00 hod.
Sobota
v době od 9.00 do 11.00 hod.

1.

2.

3.

4.

II.
Platební podmínky, fakturace
Každá zhotovitelem vyhotovená faktura za uplynulý měsíc musí splňovat náležitosti daňového
dokladu a obsahovat:
a) číslo faktury, číslo smlouvy
b) označení povinné a oprávněné strany, jejího sídla, adresy, IČ, DIČ
c) den vystavení, den odeslání a den splatnosti faktury
d) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být úhrada částky uhrazena
e) razítko a podpis oprávněné osoby.
Podkladem pro vystavení faktury a současně její přílohou bude oprávněnými zástupci obou
smluvních stran odsouhlasený měsíční přehled zpracovaný zhotovitelem. Datem uskutečnění
dílčího zdanitelného plnění je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, poslední den kalendářní měsíce.
Fakturu se objednatel zavazuje uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu
objednateli, a to formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Úhrada bude
provedena za předpokladu, že faktura bude mít touto smlouvou předepsané náležitosti a bude
doložena dokumenty dle této smlouvy. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet
zhotovitele.
V případě, že faktura nebude mít náležitosti a přílohy uvedené v tomto článku, je objednatel
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit před lhůtou splatnosti bez zaplacení s uvedením důvodu.
Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu a doručit ji do sídla objednatele.
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Od doručení faktury běží nová lhůta splatnosti. Objednatel není v tomto případě v prodlení
s úhradou.
5. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury,
není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek uvedených na těchto dokladech.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
III.
Převzetí odpadů, převod vlastnického práva k opadům
1. Místo předání a převzetí odpadů je areál sběrného dvora Hořice na Šumavě.
2. Okamžikem převzetí odpadu zhotovitelem na místě předání a převzetí odpadu uvedeném
v předchozím bodě se tento odpad převádí do vlastnictví zhotovitele. V souladu s ust. § 16 odst. 4
zákona o odpadech přechází na zhotovitele okamžikem převzetí odpadu do jeho vlastnictví
povinnosti původce odpadů s výjimkou povinností uvedených v § 16 odst. 1 písm. i) zákona o
odpadech.
3. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o odpadech odpovídá za odpad od
okamžiku jeho převzetí od objednatele, tj. od jeho vysypání z dopravního prostředku na pozemku
či odpadní nádoby umístěné v areálu sběrného dvora Hořice na Šumavě.

1.

2.

1.
2.

IV.
Prohlášení smluvních stran
Zhotovitel se zavazuje nakládat s výše specifikovaným odpadem převzatým na základě této
smlouvy od objednatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími nakládání
s odpady, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlášek vydaných k provedení tohoto zákona, a v souladu s dalšími platnými právními
předpisy upravujícími nakládání s odpady jakož i ostatními právními předpisy platnými na území
České republiky.
Objednatel se zavazuje plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, tj.
zejména v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 písm. a) odpad zařazovat podle druhů a kategorií.
Při nedodržování těchto podmínek je zhotovitel oprávněn převzetí odpadů od objednatele
odmítnout.
V.
Doprava a evidence odpadů
Dopravu odpadů do místa jejich odstranění se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady sám
zhotovitel.
Smluvní strany se zavazují vést v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu
s ustanovením § 39 zákona o odpadech) evidenci množství převzatého odpadu (množství,
katalogové číslo odpadu, SPZ dovozných prostředků), a to prostřednictvím a za použití vážních
lístků. Zhotovitel se současně zavazuje vyhotovovat na základě vážních lístků každý měsíc
měsíční přehled skutečného množství odpadů převzatých zhotovitelem v daném kalendářním
měsíci, který bude po jeho odsouhlasení oprávněnými zástupci obou smluvních stran současně
sloužit jako podklad pro fakturaci (viz čl. II. bod 2 této smlouvy).

VI.
Doba trvání smlouvy, podmínky ukončení smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se zahájením plnění od 1. 5. 2020.
2. Smlouvu je možno předčasně ukončit:
▪ písemnou dohodu obou smluvních stran,
▪ písemnou výpovědí, přičemž výpovědní doba je 6 měsíců a počíná běžet prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně,
▪ při opakovaném upozornění na nedostatky v kvalitě deponovaných materiálů a
nerespektování tohoto objednatelem, bude tato smlouva ukončena výpovědí zhotovitelem
s okamžitou platností.
VII.
Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje nepředávat zhotoviteli jiný odpad než je odpad dohodnutý v této smlouvě.
Jiné druhy odpadů mohou být zhotoviteli předány pouze po uzavření písemného dodatku k této
smlouvě.
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2. Objednatel odpovídá za správné zatřídění odpadů v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb., včetně
zajištění a předávání potřebných dokladů o kvalitě předávaného odpadu pro přejímku odpadu za
účelem jeho odstranění a to v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy povede na vlastní náklady evidenci
odpadů.
VIII.
Sankce a odpovědnost za škodu
Zhotovitel i Objednatel odpovídají za veškeré škody způsobené v důsledku porušení smluvních
závazků a škody, které vzniknou porušením kázně nebo z nedbalosti. Pro řešení náhrady škody, které
zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

IX.
Závěrečná ujednání
Další práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, zákona o odpadech a obecně platnými právními předpisy.
Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
Současně prohlašují, že tato smlouva byla ujednána svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek, její obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují
své vlastnoruční podpisy.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe
naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě je
možno činit pouze formou oboustranných písemných dodatků, které budou číslovány a řazeny
chronologicky za sebou.
Uzavření této smlouvy schválilo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo městyse Hořice na Śumavě dne
……………… Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 posl.cit. zákona a považuje se za doložku
prokazující splnění tohoto zákona.
Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné
právní nástupce smluvních stran.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Příloha č. 1: naceněný „Položkový soupis odpadů“
V Hořicích na Šumavě dne ………….…2019

V ……………………dne …….. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

…………………………………………
Martin Madej
starosta městyse

…………………………………………
podpis osoby oprávněné jednat
za zhotovitele
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