„Svoz komunálního odpadu – LD Hubert II.“

Č.j. Objednatele:
Systémové číslo na E-ZAKU:

ZSM-139/OVZ-2016

Závazný vzor návrhu smlouvy –
Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky
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STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10,
zastoupené JUDr. Ladislavem Mácou, generální ředitelem,
IČO: 67779999,
DIČ: CZ67779999,
bankovní spojení: ČNB Praha,
číslo účtu: 30320881/0710,
na straně jedné (dále též jen „Objednatel”)
číslo smlouvy: ZSM-139/OVZ-2016

a

..........................................................
s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: ..................................................................................,
zastoupené: ...................................................,
rodné číslo/IČO: .......................................,
DIČ:……………………………………,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................,
oddíl ........., vložka ..........,
bankovní spojení: ........................, číslo účtu: ...............................,
na straně druhé (dále též jen „Poskytovatel”)
číslo smlouvy: ...............
(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako
„Smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o sběru, svozu a odstraňování komunálního odpadu
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „Smlouva“) následujícího znění:
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
1.1.

Objednatel prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, ve znění
pozdějších dodatků, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.2.

Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv.

1.3.

Objednatel při své nevýrobní činnosti produkuje komunální a jiný odpad a má
zájem o zajištění svozu vyprodukovaného odpadu.

1.4.

Objednatel zadal, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, tzv. veřejnou zakázku malého rozsahu č. j.: ZSM-139/OVZ-2016
s názvem „Svoz komunálního odpadu – LD Hubert II.“. Nabídka Poskytovatele,
která splnila veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené v zadávací
dokumentaci, byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

1.5.

Poskytovatel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a vlastní veškerá
oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná
k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2. této Smlouvy.

1.6.

Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této
Smlouvě níže stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit
veškeré jeho závazky v ní obsažené.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.

2.2.

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí řádně
provádět pro Objednatele následující činnosti:
-

odvážet směsný komunální odpad (kód 200301) v intervalech stanovených
touto Smlouvou a zajišťovat jeho uložení na příslušnou skládku,

-

odvážet a zajišťovat likvidaci nebezpečného odpadu, a to dle potřeby
Objednatele na základě jeho předchozí písemné objednávky (viz čl. 5.7 této
Smlouvy),

-

průběžně odvážený odpad evidovat a provádět hlášení o produkci odpadu
v daném kalendářním roce,

-

zajišťovat další činnosti stanovené právními předpisy České republiky,
zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími vyhláškami
k tomuto zákonu (dále též jen „Služby“).

Poskytovatel se dále touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli nádoby na
příslušný druh odpadu, a to 2 kontejnery každý o objemu 1100 l na komunální
odpad (dále též jen „Nádoby“).
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2.3.

Služby budou prováděny v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy
České republiky pro tyto Služby, především podle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu (dále též jen „Zákonné předpisy“).
V případě, že Poskytovatel je součástí systému obce zajišťujícím svoz odpadu,
zavazuje se rovněž dodržovat své povinnosti stanovené příslušnou obecně
závaznou vyhláškou obce.

2.4.

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje za Služby zaplatit Poskytovateli cenu
uvedenou v čl. 4 této Smlouvy.

3. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB VÝKONU SLUŽEB
3.1.

Místem plnění Služeb a místem umístění Nádob je: Lázeňský dům Hubert,
situovaný na adrese Antonína Václavíka 205, Pozlovice, 763 26 Luhačovice.

3.2.

Poskytovatel bude Služby poskytovat v následujících intervalech:
a) dvě (2) nádoby na 1 100 litrů na komunální odpad budou sváženy:
-

1 x týdně v období od 1.11. do 30.4. každého roku,
2 x týdne v období od 1.5. do 31.10. každého roku.

b) přesný den svozu bude stále stejný konkrétní den v týdnu, který oznámí
Poskytovatel písemně Objednateli ihned po uzavření této Smlouvy. Pokud by
stanovený den svozu připadl na den pracovního klidu, mohou se Smluvní
strany dohodnout na náhradním svozovém dnu.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.

Cena Služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky
Poskytovatele učiněné v rámci veřejné zakázky a činí:
-

celkem bez DPH …………... Kč (slovy „….…………….…“ korun českých),

-

DPH ….. % ve výši ….……. Kč (slovy „……………….….“ korun českých),

-

celkem včetně DPH ……….. Kč (slovy „……..……………“ korun českých).

DPH bude k Ceně Služby Poskytovatele účtována ve výši odpovídající zákonné
sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.2.

Cena Služeb byla stanovena ve formě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1
této Smlouvy a je považována za cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

4.3.

Cena Služeb podle této Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele spojené
se splněním jeho závazku z této Smlouvy, tj. cenu Služby, včetně nákladů na
dopravu do/z místa plnění a dalších souvisejících nákladů. V Ceně Služeb je
rovněž zahrnuto nájemné za Nádoby poskytnuté Poskytovatelem Objednateli.
Objednatel tedy nebude Poskytovateli za jeho činnosti dle této Smlouvy nad
rámec uvedené ceny hradit ničeho, tím však není dotčen nárok Poskytovatele na
peněžní plnění vzniklé v důsledku prodlení Objednatele, případně nárok
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Poskytovatele na finanční plnění za objednané a řádně provedené mimořádné
svozy (viz čl. 5.7 této Smlouvy).
4.4.

Služby budou zaplaceny na základě daňového dokladu vystaveného
Poskytovatelem za jím poskytnuté Služby. Daňový doklad (dále též jen „Faktura“)
je Poskytovatel oprávněn vystavit až po uplynutí příslušného kalendářního měsíce,
ve kterém byly fakturované Služby odvedeny.

4.5.

Originál Faktury bude vystaven Poskytovatelem řádně a včas, v souladu se
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

4.6.

Faktura bude mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude
doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla
Objednatele nebo v jednom (1) vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na
adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v úplném znění.

4.7.

Faktura bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli vždy bezhotovostním
převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

4.8.

Smluvní strany se dohodly, že Faktura je splatná do třiceti (30) dnů ode dne
prokazatelného doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Poskytovatelem
Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového
a účetního dokladu, splatnost Faktury neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu
vrátit s tím, že splatnost počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení
bezvadné Faktury Poskytovatelem Objednateli.

4.9.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Poskytovateli na jeho Služby
poskytovat žádnou zálohu.

4.10. Za změnu ceny Služby se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle
zákonné sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1.

Poskytovatel se zavazuje provádět Služby řádně, pouze prostřednictvím svých
zaměstnanců a v termínech uvedených v této Smlouvě. Pokud dojde k události
zapříčiňující objektivní nemožnost Poskytovatele zajistit svoz odpadu, zavazuje se
Poskytovatel neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele a nejpozději do
24 hodin od původního termínu svozu zajistit svoz náhradním způsobem.

5.2.

Poskytovatel je povinen okamžitě zajistit dodání nové Nádoby v případě, že tato
Nádoba bude poškozena zaviněným jednáním jeho zaměstnanců, případně třetích
osob, a to na vlastní náklady. Tato povinnost se nevztahuje na drobná poškození
Nádob, které nebrání tomu, aby mohly plnit svoji funkci (např. oděrky).

5.3.

Poskytovatel je povinen neprodleně uvést do původního stavu (uklidit) prostor, ve
kterém jsou Nádoby umístěny (případně přilehlý prostor) v případě, že tento
prostor bude znečištěn zaměstnanci Poskytovatele v rámci jejich činnosti.
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5.4.

Poskytovatel se zavazuje zřetelně (samolepkou či jiným způsobem) označit
veškeré Nádoby, které dočasně Objednateli poskytne, a u kterých bude Služby dle
této Smlouvy poskytovat.

5.5.

Objednatel se zavazuje, že podle svých možností zajistí sjízdnost příjezdové
komunikace k Nádobám, a to v okolí 20 metrů kolem Nádob.

5.6.

Objednatel se zavazuje, že jím produkovaný odpad bude umísťovat výlučně do
k tomu určených Nádob, pokud se tak nestane, není Poskytovatel povinen odpad
uložený mimo tyto Nádoby svézt.

5.7.

Objednatel je oprávněn požadovat svoz i nebezpečného odpadu, případně
takového odpadu, který není výslovně určen v této Smlouvě a Poskytovatel je
povinen takovýto mimořádný svoz zajistit. Mimořádné svozy budou
Poskytovatelem zajišťovány na základě písemné objednávky Objednatele a za
ceny stanovené ceníkem Poskytovatele platným ke dni mimořádného svozu.
Objednávka mimořádného svozu bude obsahovat minimálně druh odpadu, jeho
množství a přesný datum požadovaného svozu a bude zaslána minimálně
s týdenním předstihem přede dnem požadovaného svozu. Cena za mimořádné
svozy uhrazená Poskytovatelem se započítává do finančního limitu stanoveného
touto Smlouvou.

6. NÁHRADA ŠKODY A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
6.1.

Poskytovatel odpovídá Objednateli (případně třetím osobám) za škodu, kterou mu
způsobil zaviněným jednáním svých zaměstnanců realizujících svoz odpadu a
zavazuje se tuto škodu v plné výši uhradit.

6.2.

Poskytovatel odpovídá rovněž za škodu vzniklou Objednateli porušením smluvní
povinnosti i v případě, že povinnost porušila třetí osoba, které Poskytovatel
v rozporu s touto Smlouvou svěřil plnění jeho povinností.

6.3.

Poskytovatel se zavazuje za každý započatý den prodlení se svozem odpadu
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jedentisíc“ korun
českých).

6.4.

Poskytovatel se dále zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,Kč (slovy „pětset“ korun českých), a to za každý započatý den prodlení se
splněním každé jiné své povinnosti uvedené v této Smlouvě.

6.5.

Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel fakturoval Služby neprovedené, je
Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající
neoprávněně fakturované částce, spolu s případným vrácením neoprávněně
účtované částky Objednateli.

6.6.

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu proti kterékoli Faktuře.

6.7.

Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení písemného
oznámení o uložení smluvní pokuty druhé Smluvní straně. Při prodlení s úhradou
smluvní pokuty je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní úrok z
prodlení ve výši 0,05% z této smluvní pokuty za každý den prodlení.
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6.8.

V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením Faktury Poskytovatele,
zaplatí Poskytovateli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení. Výše
úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše
úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. V případě, že
Objednatel neuhradí Poskytovateli Fakturu do třiceti (30) dní po termínu
splatnosti, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služeb až do doby plné
úhrady nebo od Smlouvy okamžitě odstoupit.

6.9.

Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na
náhradu škody v plném rozsahu, ani povinnost Poskytovatele vzniklou škodu
v plném rozsahu Objednateli uhradit. Odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na
povinnost k úhradě smluvní pokuty.

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
7.1.

Každá ze Smluvních stran písemně jmenovala oprávněnou osobu či oprávněné
osoby (dále jen „Oprávněné osoby“). Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní
stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této
Smlouvy.
Oprávněná osoba Objednatele:……………………………………………………..
Oprávněná osoba Poskytovatele:…………………………………………………...

7.2.

Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit, doplňovat, ani ji ukončovat,
nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran, popř. jimi
pověřenými pracovníky.

8. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
8.1.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem …...
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že finanční limit plnění za období 4
let nesmí překročit částku 250 000,- Kč bez DPH (slovy: „dvěstěpadesáttisíc“
korun českých).

8.2.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy ihned
odstoupit v případě, kdy Poskytovatel hrubým způsobem poruší tuto Smlouvu.
Za hrubé porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele se přitom pokládá:
-

prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb o více než 7 dní;

-

prodlení s dodáním nových Nádob (v případě nefunkčnosti původních
z důvodu poškození) o více než 7 dní;

-

zahájení insolvenčního řízení a vydání rozhodnutí o úpadku;

-

vstup do likvidace;

-

pozbytí oprávnění vyžadovaného právními předpisy k jedné či více
činnostem, k jejich provádění je povinen dle této Smlouvy;

-

zmaření účelu této Smlouvy.
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8.3.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této Smlouvy. V těchto
případech nepodstatného porušení této Smlouvy vyzve jedna Smluvní strana
druhou Smluvní stranu k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví druhé
Smluvní straně lhůtu, která nebude delší než pět (5) kalendářních dnů od
oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení této
Smlouvy ve stanovené lhůtě odstraněn, je oprávněna příslušná Smluvní strana
odstoupit od této Smlouvy.

8.4.

Smluvní strany se s ohledem na změny, ke kterým došlo novelizací zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly
následujícím způsobem:
Kterákoli Smluvní strana může odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní
strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti
vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o jeho nespolehlivosti.
Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem
daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně
informovat.

8.5.

Odstoupením od této Smlouvy nabývá účinnosti písemným doručením
o odstoupení druhé Smluvní straně, ve kterém je uveden důvod k odstoupení.

8.6.

Kterákoli Smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu kdykoliv písemně
vypovědět. Tato výpověď musí být zaslána datovou schránkou, případně formou
doporučeného dopisu. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

8.7.

Poskytovatel je povinen po obdržení výpovědi pokračovat v činnosti podle této
Smlouvy až do uplynutí výpovědní doby.

8.8.

Tato smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou Smluvních stran.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.

Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena
písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či
za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Písemná
forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv
nároku dle této Smlouvy či v souvislosti s ní.

9.2.

Uplynutím doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních stran,
které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky
Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu
škod apod.).

9.3.

Práva a povinnosti zde neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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9.4.

Smluvní strany se dohodly, že závaznou součástí jejich smluvních ujednání jsou
rovněž Všeobecné obchodní podmínky Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
(dále též jen „VOP“) umístěné v jejich úplném znění na webových stránkách na
adrese: http://www.zsmv.cz (v hlavním menu v záložce ZSMV a podzáložce
Všeobecné obchodní podmínky ZSMV ). Odkaz na jejich umístění je následující:
https://www.zsmv.cz/app/uploads/2015/12/Vseobecne_obchodni_podminky_ZSM
V.pdf

9.5.

Poskytovatel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že se s úplným zněním těchto
VOP seznámil a těmto bez jakýchkoli pochybností porozuměl. V případě rozporu
mezi zněním této Smlouvy a zněním VOP má přednost znění obsažené v této
Smlouvě.

9.6.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu,
z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel jeden (1) stejnopis.

9.7.

Smluvní strany prohlašují, že je jím znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh,
Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na
základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své
vlastnoruční podpisy.
Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpis cen

za Objednatele:

za Poskytovatele:

V Praze dne…………………….

V _______ dne………………….

…….....................................
JUDr. Ladislav Máca
generální ředitel

……….……………………….
………………………………
……………………………….
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