
SMLoUVA o oÍro č.01Bz0I2
NA z,tuŠrĚNÍ zxnŠrooNĚxÍ ooPADU

uzavřená ve smyslu ustanovení $ 53ó a násl. obchodního zákoníku
mezi těmito smluvními stranami :

Objednatel : REVIZE, N+V s.r.o.
Sídlo : Pod Homolkou 1738

5470I Náchod
Registrace : Krajsky soud v Fkadci Králové ,

oddíl C, vložka19435
Zastoupení / funkce : Libor Vítek . jednatel
ICO z 26002761
DIČ : CZ26OO276|
Bankovní spojení : KB a.s.
Císlo účtu : 890011764912600
Tel ./ fax: 777637348

Zhotovitel : EKO - SERVICE 2000 s.r.o.
Registrace : Krajsky soud v Flradci Králové ,

oddíl C ,vložka 15354
Adresa : Českých Bratří 563 ,547 }lNáchod
Zastoupení / funkce : Josef Buben - jednatel společnosti
ICO z 25930966
DIč : CZ25g3Og66
Bankovní spojení : ČSoB, a.s.
Císlo účtu : 161798965/0300
Tel./fax: 491447935



I. PŘEDMĚI snnr,ouvY
Zhotovite| se zavazuje provést, respektive zajistit, zneškodnění odpadů objednatele - původce
odpadů, specifikovaných v příloze této smlouvy a nakládat s odpady objednatele do doby
jejich zneškodnění v souladu s právními předpisy platnými v době takové činnosti. odpady
vydané zhotoviteli objednatelem za účelem jejich zneškodnění nad riímec specifikace
předmětu této smlouvy a případných jejich dodatků se budou považovat jako součást
předmětu této smlouvy.

II. DOBA PLNĚNÍ
Smluvní strany se dohodly, že výše uvedený předmět plnění bude zhotovite| realizovat po
celou dobu platnosti této smlouvy , která je jejím podpisem oprávněných zástupců uzavřená
na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce poté' co byla písemná výpověď druhé straně doručena. V
pochybnostech se mázato, že byla doručena třetího dne po prokazatelném odeslání.

III. ZAJIŠTĚNÍ pŘnuuĚTu sMLoUvY
3.1.
Zhotovite| je v rámci svého plnění povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdravi při práci, protipoŽámí a hygienické předpisy, a to jak ve vztahu k vlastním
pracovníkům, tak i k pracovníkům a majetku objednatele' resp. k osobám a majetku třetí
strany, nachézqicí se v prostorách objednatele.
3.2.
Posádku voziď|a zajišťujícího přepralu odpadů zhotovitel vybaví tiskopisem ..EVIDENCE
pŘppRavoVANÝCH oDPADŮ.., kte.1. je v souladu se ziíkonem ě.llsl2OOISb. , a
povinou dokumentací k přepravě takových látek. Rádně vyplněný tiskopis předá zhotovitel
po převzetí odpadu otganizacím dle platných právních předpisů ( vyhláška č. 383/2001 Sb.).
3.3.
Před převzetím odpadu kategorie N, které objednatel - původce odpadu nemůže přesně
specifikovat ' provede zhotovitel na nríklady objednatele odběr vzorků a prostřednictvím
akreditované laboratoře jejich vyhodnocení, ve smyslu vyhlášky 29412005 Sb.. Zneškodnění
takového odpaduje pak dáno výsledkem uvedeného rozboru. V době od odebrání vzorku do
převzetí odpadu zhotovitelem zajistí původce odpadu, aby daný odpad nebyl kontaminován
jinými odpady nebo látkami. 74ísti-|i zhotovitel před vlastním zneškodněním odpadu , Že
obsah znečištěni je v rozporu s provedeným rozborem nebo deklarovaným druhem odpadu,
zavazýe se objednatel k úhradě škod vzniklých zhotoviteli nedodržením předchózích
ustanovení.
3.4.
U odpadů , jejichŽ přesná specifikace a tím také technologie zneškodnění bude drána
rozborem (viz bod 3.4.) bude cena urěena dohodou smluvních stran v každém daném
konkrétním případě.
3.5.
S účinností ode dne platností této smlouvy umožní objednatel vjezd, dopravních prostředků
zhotovitele. V případě nakládky těŽkých a nadrozměrných odpadů, resp. obalů, v nichž je
odpad umístěn, za1ísti objednatel přítomnost potřebných nakládacích mechanismů.
3.6.
Předávané odpady objednatel uloŽí do obalů darrých platnymi právními předpisy tak , aby při
manipulaci nedošlo k jejich roz|ití nebo r,rysypríní. Nemá-li objednatel takovďobaly, upozorní



na tuto skutečnost zhotovitele, kteý pro přepravu a další manipulaci příslušné obaly zajistí.

Iv. VLASTNICKE PRÁvo KE ZNEŠKoDŇovANÝM oDPADŮM A NEBEnPEčÍŠrony
4.1.
Po celou dobu uloŽení odpadů v objektech objednatele je jejich vlastníkem objednatel a nese
nebezpeěí škody t{^<o.vÝ1 odpadem způsobené. Qistí-|í se však, že škoda ,,iik|auloŽenými
odpady vznikla v důsledku porušení povinnosti zhotovitele , je zhotovitel v rozsahu vlastního
zavinění povinen takovou škodu objednateli uhradit.
4.2.
Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost za škody způsobené zhotoviteli objednatelem
v důsledku porušení povinností vyplývajícíchzě|. il. tétoimlouvy.
4.3.
okamŽikem pÍevzetí odpadu zhotovitelem k přepravě přechazí z objednate1e na zhotovitele
nebezpečí případné škody odpadem způsobené.

V. CENA
5.1.
Cena za zneškodnění odpadů dle této smlouvy je drína platným ceníkem zhotovitele , kteqý je
nedílnou součásti této smlouvy. Ceny zde uvedené jsóu s přihlédnutím k ustanovením tétosmlouly ceny pevné do doby aktua|izace ceníku, která musí byt odsouhlasena oběma
smluvními strarrami a musí v ní byt vysloveně zrušen pŤedchilející ceník. MnoŽství'uTvezeného odpadu bude uvedeno dle druhů na DoDAcív usrĚ potvrzeném oběma
smluvními stranami.
{ t

Cenu' za zneškodnění odpadu , niíklady související a příslušné DPH se objednatel zavazuje
zap|atit na zék|adě faktury vystavené zhotovitelem. Právo fakturovat vzniki zhotoviteli dnem
pÍevzetí odpadů. objednatel se zavazuje uhradit celou cenu a DPH nejdéle do termínu
splatnosti na faktuře uvedeném , který nebude kratší než 14 dntt.
5.3.
Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktur se sjednává urok zprodlení ve výši 0,05Yo z
fakturované částky zakaždý započ,atý den takového prodlení.

w. z^vÉnnčNÁ USTANoVENI
6.1.
Tato smlouva se uzavfuá na dobu neurčitou , avšak s podmínkami uvedenými v odstavci II.této smlouvy.
6.2.
Porušení povinnosti smluvních strarr vyplývajících z této smlouvy se povaŽuje za podstatné a
1?k:?!::,u,o 

smluvních stran od této smlouvy ustoupit. odstóupeni je riĚinno dnem jeho
corucenl.
6.3.
o':.u,ii vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodníhozaKoruKu.
6.4.
Případné změty nebo doplňky této smlouvy |ze provádět formou písemných dodatků , kterénabudou platnosti podpisem oprávněných zástupď a otiskem razítkaobou smluvních stran.



att
ry vplývajícíztéto smlouvy přechazejínapŤípadnéprávnÍnástupce smluvních stran.5.5"
Tfio smlouva je vyhotovena ve dr1ou vytisc ích, z rnchž každástrana obdržíieden.
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Příloha č.1
Kat.č. kat.
050103 N
150110 N
150202 N
160109 0
16012I  N
200301 0

smlouvy č.045/2009 - seznam a ceník likvidace odpadů :
odpad cenaKč/kg
KaIy z odlučovače olejů 3,50
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné 10,-
Absorpční činidla, čistící tkaniny znečištěné škodlivinami 8,-
Plasty 2,50
Nebezpečné součástky (zaolejované hadice) 10,-
Směsný komunální odpad 2,50

7 Kě/km - cca 560 Kč zattasuN.Město n.M.-Dvůr Králové azpét
50 Kě/l5 min.

K ceně za|ikvidaci odpadu bude fakturovánačástka za dopravua manipulaci :
vťlz Avia, nosnost 3,5 t : 15 Kč/km - cca 1200 Kč zattasuN.Město n.M.-Dvůr Králové azpět
vozem Pick Up
manipulace

Vyhotovení evidenčního dokladu přepravy nebezp.odpadů (EPNo) a jeho odeslání na příslušné
úřadyje zdarma

Ceny uvedenybez DPH.

Za objednatele, dne 1.1.2012 :
É*ffivegffi ffi*w, a.r.@.

tibor VÍtelt
"* ou*ol8i;llu' 547 01 Náchod

Za zhotovitele, dne : 1.1.2012

'i{4&. 7?7 637 348. ZTS 63T g47.,
/
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