M Sl, NEMOCNICE HUSTOPEČE
příspěvková organizace Jihomoravského kraje
ISI-I
držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

Smlouva o svozu a likvidaci odpadů
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva")
I.
Smluvní strany
Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
Sídlo:
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
Zastoupený:
Ing. Petrem Baťkou
IČO:
04212029
DIČ:
CZ 04212029
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
(dále jen „objednate
a
MEGAWASTE spol. s.r.o.
Sídlo firmy: Opletalova 1603/57,110 00 Praha
Zápis v OR: Městského soudu v Praze, C 99221
Zastoupený: Ing. Ivo Knápek
IČO:60721804
DIČ: CZ60721804
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
(dále jen „dodavatel")
(objednatel a dodavatel společně dále jen „smluvní strany")

II.
Předmět smlouvy
1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pravidelně převzít, svážet a likvidovat odpad
katalogových čísel 150 101 (Papírové a lepenkové obaly), 150 102 (Plastové obaly),
150 107 (Skleněné obaly), 200 301 (Směsný komunální odpad), 20 201 (biologicky
rozložitelný odpad) dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování
vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Katalog
odpadů"), a případně další odpad, který je oprávněn dodavatel převzít (dále jen
„odpad") od objednatele (dále jen „předmět smlouvy").
2. Součástí předmětu smlouvy je rovněž:
převzetí odpadů, jejich nakládka a přeprava;
- likvidace odpadů;
- vypracování přepravních dokladů, případně Evidenčních listů pro přepravu
nebezpečných odpadů;
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měsíční průběžnou evidenci odpadů;. •
roční evidenci odpadů;
zápůjčka 1 ks velkoobjemového vanového kontejneru na směsný komunální odpad,
3ks nádob 1100 litrů na BIO odpad. Kontejnery na sklo, papír a plast jsou ve
vlastnictví Nemocnice Hustopeče.
III.
Prohlášení smluvních stran
1. Objednatel je původcem odpadu dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoO").
2. Dodavatel je oprávněnou osobou k nakládání s odpadem dle ZoO, je držitelem
veškerých povolení a souhlasů k plnění předmětu smlouvy dle platných právních
předpisů a je k realizaci předmětu smlouvy plně oprávněn.
3. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a
podmínkami plnění předmětu smlouvy.
IV.
Podmínky předání a přepravy odpadu
1. Smluvní strany se dohodli, že odpad nesmí obsahovat výbušné látky a látky, které
mohou vytvářet životu nebezpečné meziprodukty.
2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele: Nemocnice Hustopeče, p.o.,
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
3. Odpad předá objednatel dodavateli na adrese svého sídla v jím předem stanovených
termínech. Dodavatel je povinen odpad ve stanovených termínech objednatelem
převzít, nejpozději však do 5 dnů následujících po takto stanoveném termínu, a to
v místě sídla objednatele, jinak se má za to, že je dodavatel v prodlení se svozovou
povinností, tedy plněním předmětu smlouvy.
4. Dodavatel je povinen při převozu a převzetí odpadů postupovat s řádnou péčí a
v souladu s příslušnými právními předpisy.
5. Dodavatel povede písemnou evidenci převzatého odpadu, ve které bude uvedeno
vždy alespoň číslo skupiny katalogu odpadů, celkové množství každé převzaté skupiny
odpadu, datum převzetí odpadu, přičemž správnost těchto údajů bude vždy
potvrzena podpisem obou smluvních stran a jedno (1) vyhotovení tohoto záznamu
evidence vždy obdrží každá ze smluvních stran a tato evidence pak bude sloužit jako
podklad pro vystavení faktury dodavatelem. Celkovou evidenci je přitom dodavatel
povinen předložit objednateli vždy nejpozději do 15. ledna kalendářního roku za
předchozí kalendářní rok.
V.
Povinnosti smluvních stran
1. Dodavatel je zodpovědný za nakládání s odpady v rozsahu této smlouvy v souladu
s požadavky příslušných právních předpisů.
Dodavatel se zavazuje zapůjčit objednateli na celou dobu trvání této smlouvy
zápůjčka 1 ks velkoobjemového vanového kontejneru na směsný komunální odpad,
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3ks nádob 1100 litrů na BIO odpad,.přičemž dodavatel dopraví tyto do místa sídla
objednatele, a to nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Kontejnery na
sklo, papír a plast jsou ve vlastnictví Nemocnice Hustopeče.

i

VI.
Smluvní cena a platební podmínky
1. Cena za plnění předmětu smlouvy se sjednává jako cena nejvýše přípustná se
započtením veškerých nákladů, rizik a zisku dodavatele.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit dodavateli částku za skutečně
převzaté a zneškodněné množství odpadů uvedené v tunách takto:
Kat. č.

Druh odpadu

200 301

Směsný komunální odpad lks vanový
kontejner, svoz dle potřeby na zavolání
Biologicky rozložitelný odpad, 3ks nádob
1100 litrů x 26 svozů za rok_____________
Papírové a lepenkové obaly, 3ks nádob
1100 litrů x 52 svozů za rok
Plastové obaly, 4 ks nádob 1100 litrů x
52 svozů za rok
Skleněné obaly lks nádoby 1300 litrů
(zvon) x 12 svozů za rok

200 201
150 101
150 102

150 107

Jednotková cena
za 11 / Kč bez DPH

Jednotková cena
za 11 / Kč včetně DPH

Celkem:
3. K této ceně plnění bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými
daňovými předpisy v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že sjednaná cena výše v tomto
odstavci zcela odpovídá nabídce dodavatele předložené v zadávacím řízení, ve
kterém byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. V případě rozporu mezi touto
smlouvou a nabídkou prodávajícího uhradí objednatel cenu pro objednatele
výhodnější.
5. Smluvní strany se dohodly, že úhrada bude provedena vždy na základě faktury
vystavené dodavatelem a doručené objednateli nejpozději do 10. dne následujícího
měsíce, a to na adresu sídla objednatele.
6. Úhrada ceny bude realizována v české měně vždy bezhotovostním převodem na
bankovní účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy spolu s uvedením čísla
hrazené faktury.
7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení. Faktura musí splňovat veškeré
náležitosti daňového dokladu dané obecně závaznými právními předpisy. V případě,
že faktura nebude splňovat veškeré předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat ji dodavateli zpět s tím, že dodavatel je povinen vystavit fakturu novou,
obsahující veškeré náležitosti. Do doby vystavení řádného účetního dokladu se lhůta

Stránka 3 z 5

M Ék NEMOCNICE HUSTOPEČE
příspěvková organizace Jihomoravského kraje
IM-I
držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
Tel.: 519 407 311, fax: 519 407 399, e-mail: sekretariat@nemhu.cz

splatnosti přerušuje. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
z bankovního účtu objednatele.
8. Smluvní strany jsou po vzájemné dohodě po dobu trvání závazku z této smlouvy
oprávněny ceny podle odst. 2 tohoto článku shora zvýšit pouze v případě, že:
- dojde ke zvýšení zákonné sazby DPH, nebo
- dojde k navýšení vstupních nákladů zhotovitele podílejících se na ceně plnění, a to
z důvodu změny právních předpisů (např. stanovení výše poplatku za ukládání
odpadů na skládku).
VII.
Zajištění závazků
1. V případě, že se dodavatel ocitne v prodlením s plněním předmětu smlouvy, tedy
svozové povinnosti, delším než 5 dnů, bude objednatel oprávněn od smlouvy této
smlouvy odstoupit. Smluvní strany se dohodly, že za každý započatý den prodlení
dodavatele s plněním předmětu smlouvy se dodavatel zavazuje uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to vedle náhrady škody; v takovém případě bude
objednatel oprávněn zajistit předmět smlouvy, tedy svozovou povinnost, sám, nebo
prostřednictvím třetí osoby, přičemž veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje
uhradit dodavatel na bankovní účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno na adresu sídla uvedenou
v záhlaví této smlouvy jejich vyčíslení od objednatele. Smluvní pokuta je splatná 10.
dnem ode dne doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Dodavatel s výše uvedeným
ujednáním výslovně souhlasí.
Vlil.
Doručování
1. Smluvní strany si pro doručování písemností zvolily jako formu doručování poštovní
službu doporučeně s dodejkou, není-li v této smlouvě pro daný případ stanoveno
jinak. Pro účely smlouvy se za doručenou považuje písemnost třetím dnem po jejím
prokazatelném odeslání způsobem stanoveným v této smlouvě na adresu smluvní
strany uvedenou v záhlaví smlouvy a doručením do sféry adresáta. V případě, že
adresát zásilky odmítne tuto bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla
doručena dnem, kdy byla bezdůvodně odmítnuta. Za řádné doručení se považuje
také doručení osobně kteroukoli smluvní stranou nebo jejím zástupcem oproti
podpisu druhé smluvní strany nebo jejího zástupce. Případnou změnu adresy pro
doručování je třeba druhé smluvní straně toto oznámit písemně. Pokud změna adresy
pro doručování nebude druhé straně včas oznámena a písemnost bude prokazatelně
odeslána na původní adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, považuje se takto
odeslaná písemnost za doručenou dnem jejího prokazatelného odeslání.
IX.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.2.2022 do 31.1.2023.
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2. Smlouvu lze vypovědět bez udání'důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíce,
přičemž výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení
výpovědi druhé smluvní straně na adresu sídla uvedenou v záhlaví této smlouvy.

1.
2.

X.
Závěrečná ustanovení
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou po předchozí
dohodě obou smluvních stran, a to ve formě písemných a číslovaných dodatků.
Dodavatel s ohledem na povinnosti objednatele vyplývající zejména ze zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), souhlasí se
zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi
smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy.
Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním
tajemství, se nepoužije.

3.

4.

5.

6.

7.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění (dále jen „občanský zákoník") a ZoO včetně předpisů souvisejících.
Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti správy a
povinnostmi smluvních stran vzniklých na základě této smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj
smluvní vztah založený touto smlouvou.
Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se budou vykládat vždy podle
jazykového vyjádření jednotlivých ustanovení této smlouvy. Teprve v případě
nejasností ohledně významu jazykového vyjádření konkrétního ustanovení se použijí
ostatní pravidla pro výklad práv a povinností smluvních stran.
Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí platné ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jeden stejnopis.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, text
smlouvy si řádně přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho
připojují své podpisy.
Objednatel:
V Hustopečích dne

Dodavatel:
2022

..
Nemocnice ItfMSlPfješp, p.o.
Ing. Petr Baťka, ředitel

-7/

Ing. Ivo Knápek, jednatel
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