Číslo smlouvy SLUMEKO:
Číslo smlouvy Město Kopřivnice:

737/2014/4401
0071/2014

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany
Objednatel služby:

Město Kopřivnice
Zastoupené:
starostou města Ing. Josefem Jalůvkou
Sídlo :
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ:
00298077
DIČ:
CZ00298077
Bank. spoj.:
ČS, a.s., pobočka Kopřivnice
Č. účtu:
1767241349/0800
Kontaktní osoby zadavatele:
- ve věcech smluvních - Ing. Hynek Rulíšek, tel. 556 879 780
- ve věcech technických – Lucie Kubalcová, DiS., tel. 556 879 781

dále jen „objednatel“
Zhotovitel služby:

SLUMEKO, s.r.o.
Zastoupené:
jednatelem Karlem Březinou
Sídlo :
Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
Telefon:
556 802 100, 556 802 101
IČO:
25376021
DIČ:
CZ25376021
Bank. spoj.:
KB Kopřivnice
Č. účtu:
9516410247/0100
Obchodní rejstřík :
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340 ze dne 14.7.1997
Kontaktní osoby zhotovitele:
- ve věcech smluvních - Karel Březina, tel. 556 848 631
- ve věcech technických – Jana Grelová, tel. 556 848 633

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje k zajištění systému sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (dále jen BRKO) vznikajícího na území města Kopřivnice v roce 2014 v souladu se zákonem o odpadech
v platném znění.
Sběr a svoz BRKO ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál mimo větví a zemina)
bude zajišťován do:
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− velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m z 19 určených stanovišť s četností svozu 1 x za 3 týdny
v období 18.4.2014 – 24.11.2014 ( 11 svozů z 19 stanovišť za rok )
Velkoobjemové kontejnery budou na určeném stanovišti umístěny vždy po dobu víkendu, tzn. od pátku do
pondělí. Kontejnery budou na určeném stanovišti přistaveny vždy v pátek, nejpozději do 16 hodin a
odvezeny v pondělí nejpozději do 16 hodin. Po odvozu velkoobjemových kontejnerů budou stanoviště
zbavena všech bioodpadů.
Každý přistavený kontejner bude označen nápisem:
Určeno pro sběr bioodpadu (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál mimo větví a
zemina). Zákaz ukládání jiných než uvedených druhů odpadů a ukládání odpadů mimo kontejner pod
pokutou až do výše 50 000 Kč.
Seznam stanovišť a harmonogram svozů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

−

sběrných nádob - kompostejnerů o objemu 140 l nebo 240 l umístěných u rodinných domů ve
vybraných lokalitách v celkovém množství 820 ks s četností svozu 1x 14 dní v období od 9.4.2014 –
10.12.2014 (18 vývozů)
Kompostejnery budou sváženy vždy ve středu od 6.00hod – 18.00hod.

Veškerý vysbíraný a svezený BRKO bude předáván k následnému využití na Kompostárně Točna v Příboře.

3. Cena
a) Za prováděné služby náleží zhotoviteli odměna.
b) Cena je smluvní a činí za období, na něž je uzavřena smlouva - viz odstavec c), celkem 1 036 500,- Kč
bez DPH, tj. 1 191 975,- Kč včetně 15 % DPH.
c) Sjednaná cena je platná od 9.4. 2014 do 10. 12. 2014 a je cenou maximální.
d) Fakturační cena : za odvoz jednoho kontejneru je 1.000,- Kč + 15% DPH
za vývoz jednoho kompostejneru je 23,- Kč + 15% DPH
e) Při vyšší potřebě přistavení velkoobjemových kontejnerů a předání BRKO na kompostárně v Příboře a v
případě znečištění BRKO, budou náklady účtovány objednateli po odsouhlasení objednatelem jako
vícenáklady dle platného ceníku zhotovitele. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že zhotovitel nebude
účtovat případné vícenáklady do množství 5 ks kontejnerů bioodpadu včetně likvidace bioodpadu v nich
uložených.
f) Vícenáklady se rozumí:
-znovupřistavení kontejneru v případě, že se naplní v den přistavení a to po odsouhlasení objednatelem,
objednatel zajistí telefonický kontakt na osobu, která bude mít pravomoc rozhodnout.
-úklid stanoviště velkoobjemového kontejneru v případě, že mimo kontejner odložený BRKO svým objemem
nebude možno uložit do přistaveného kontejneru a bude vyžadovat opakované přistavení kontejneru.
V takovém případě bude z daného stanoviště pořízena fotodokumentace, která bude přílohou faktury.
-v případě znečištění vysbíraného BRKO jinými složkami komunálního odpadu v takovém rozsahu, že
nebude možné jeho využití na kompostárně a přijetí bude kompostárnou odmítnuto, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli vícenáklady spojené s odstraněním takového odpadu dle platného ceníku společnosti
zhotovitele. Znečištění vysbíraného BRKO bude prokazatelně doloženo fotodokumentací.

4. Obchodní a platební podmínky
a) Zhotovitel je povinen vždy splnit schválený harmonogram pro jednotlivé stanovené úkony při plnění služeb
sjednaných v předmětu zakázky pro konkrétní svozová místa. V případě, že z provozních nebo objektivních
důvodů, na vůli zhotovitele nezávislých příčin (mimořádné události tj. živelná pohroma, záplavy apod.) nebude
moci dodavatel splnit jednotlivý úkon, je nutné ho splnit v náhradním, nejblíže možném termínu. Tuto podmínku
je nutné splnit nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu uvedeném v harmonogramu.
b) Nedodržení řádného svozového termínu je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Za
nedodržení podmínek svozu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
1.000,- Kč za každý nesplněný jednotlivý úkon (tj. jednu neodvezenou velkoobjemovou vanu), a to za každý
započatý den prodlení s provedením sjednané služby dle sjednaného harmonogramu, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
c) Platební podmínky: Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10
dnů po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta, daňový doklad – fakturu, která musí
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a dle zákona o DPH a přílohy (soupis
provedených prací, dodací listy apod.). Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy ČR. Celková fakturovaná cena se bude odvíjet od skutečně
svezeného množství BRKO (doloženo váženkou, která bude přílohou faktury).
d) Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení objednateli.
e) V době doručení faktury bude rovněž dodána v elektronické podobě fotodokumentace.

5. Ostatní ujednání
a) Zhotovitel bude provádět služby ve své odborné způsobilosti s náležitou péčí.
b) Zhotovitel má odpovědnost za škody, které způsobí svou činností na majetku objednatele v případech, že
těmto škodám mohl zabránit vynaložením potřebné odborné péče.
c) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této

smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
d) Činnost bude prováděna v souladu s právní úpravou v oblasti životního prostředí.
e) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady pro řádné plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o
dílo.

6. Závěrečná ustanovení
a) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od 9.4. 2014 do 10.12. 2014, při podstatném porušení
smlouvy jsou smluvní strany oprávněny ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s měsíční lhůtou, která
začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Za podstatné porušení ze stran zhotovitele se považuje, pokud
zhotovitel 2x po sobě nepřistaví objednané nádoby a nezjedná nápravu ani přes písemné upozornění. Ze
strany objednatele je podstatným porušením smlouvy, pokud tento neuhradí 2 faktury v časových limitech
smluvených v této smlouvě.
b) Tuto smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody.
c) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
d) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky
zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně
prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
e) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
f) Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 96.schůzi dne 18.03.2014 usnesením
číslo 3030.

Přezkoumala: Jana Grelová 2/2014

V Kopřivnici dne …24.3.2014……

Ing. Josef Jalůvka v. r.
……………………………..
Za objednatele

V Kopřivnici dne …25.3.2014……..

Karel Březina v. r.
.………………………………
Za zhotovitele

Příloha smlouvy
Příloha č. 1:
Seznam 19 stanovišť včetně harmonogramu svozů velkoobjemových kontejnerů na BRKO v roce
2014
Příloha č. 2:
Seznam ulic a harmonogram svozu BRKO prostřednictvím kompostejnerů

3

Seznam 19 stanovišť včetně harmonogramu svozů velkoobjemových kontejnerů na BRKO v r. 2014
P.
č.

Popis umístění

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lubina Sýkorec u kamenného kříže (u č. p. 448)
Lubina za benzinkou
Lubina bývalá váha (za kruhovým objezdem)
Lubina na hrázi ( naproti č. 282)
Lubina u mostu (u hřiště)
Lubina nad panelovkou (vedle č. p. 437)
Lubina u železného mostu (u č. p. 4)
Lubina točna autobusů
Lubina rozcestí pod přehradou
Vlčovice u mostu směr Mniší
Vlčovice KD
Vlčovice naproti č. p. 88
Vlčovice zastávka ČSAD u kostela
Vlčovice u č. p. 54
Mniší zastávka ČSAD
Mniší KD
Mniší horní konec (č. p. 174)
Mniší naproti č. p. 109
Mniší naproti č. p. 159

1. svoz

2. svoz

3. svoz

4. svoz

5. svoz

6. svoz

18.4.-22.4.
18.4.-22.4.
18.4.-22.4.
18.4.-22.4.
18.4.-22.4.
18.4.-22.4.
18.4.-22.4.
18.4.-22.4.
18.4.-22.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.
25.4.-28.4.

9.5.-12.5.
9.5.-12.5.
9.5.-12.5.
9.5.-12.5.
9.5.-12.5.
9.5.-12.5.
9.5.-12.5.
9.5.-12.5.
9.5.-12.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.
16.5.-19.5.

30.5.-2.6.
30.5.-2.6.
30.5.-2.6.
30.5.-2.6.
30.5.-2.6.
30.5.-2.6.
30.5.-2.6.
30.5.-2.6.
30.5.-2.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.
6.6.-9.6.

20.6.-23.6.
20.6.-23.6.
20.6.-23.6.
20.6.-23.6.
20.6.-23.6.
20.6.-23.6.
20.6.-23.6.
20.6.-23.6.
20.6.-23.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.
27.6.-30.6.

11.7.-14.7.
11.7.-14.7.
11.7.-14.7.
11.7.-14.7.
11.7.-14.7.
11.7.-14.7.
11.7.-14.7.
11.7.-14.7.
11.7.-14.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.
18.7.-21.7.

1.8.-4.8.
1.8.-4.8.
1.8.-4.8.
1.8.-4.8.
1.8.-4.8.
1.8.-4.8.
1.8.-4.8.
1.8.-4.8.
1.8.-4.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.
8.8.-11.8.

P.
č.

Popis umístění

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lubina Sýkorec u kamenného kříže (u č. p.
448)
Lubina za benzinkou
Lubina bývalá váha (za kruhovým objezdem)
Lubina na hrázi ( naproti č. 282)
Lubina u mostu (u hřiště)
Lubina nad panelovkou (vedle č. p. 437)
Lubina u železného mostu (u č. p. 4)
Lubina točna autobusů
Lubina rozcestí pod přehradou
Vlčovice u mostu směr Mniší
Vlčovice KD
Vlčovice naproti č. p. 88
Vlčovice zastávka ČSAD u kostela
Vlčovice u č. p. 54
Mniší zastávka ČSAD
Mniší KD
Mniší horní konec (č. p. 174)
Mniší naproti č. p. 109
Mniší naproti č. p. 159

7. svoz

8. svoz

9. svoz

10. svoz

11. svoz

22.8.-25.8.

12.9.-15.9.

3.10.-6.10.

24.10.-27.10.

14.11.-18.11.

22.8.-25.8.
22.8.-25.8.
22.8.-25.8.
22.8.-25.8.
22.8.-25.8.
22.8.-25.8.
22.8.-25.8.
22.8.-25.8.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.
29.8.-1.9.

12.9.-15.9.
12.9.-15.9.
12.9.-15.9.
12.9.-15.9.
12.9.-15.9.
12.9.-15.9.
12.9.-15.9.
12.9.-15.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.
19.9.-22.9.

3.10.-6.10.
3.10.-6.10.
3.10.-6.10.
3.10.-6.10.
3.10.-6.10.
3.10.-6.10.
3.10.-6.10.
3.10.-6.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.
10.10.-13.10.

24.10.-27.10.
24.10.-27.10.
24.10.-27.10.
24.10.-27.10.
24.10.-27.10.
24.10.-27.10.
24.10.-27.10.
24.10.-27.10.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.
31.10.-3.11.

14.11.-18.11.
14.11.-18.11.
14.11.-18.11.
14.11.-18.11.
14.11.-18.11.
14.11.-18.11.
14.11.-18.11.
14.11.-18.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
21.11.-24.11.
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Harmonogram svozu BRKO - kompostejnery r. 2014
Středa - sudý týden
Na Vápenkách
Záhumenní
Štramberská
Janáčkova
Horní
Bratří Vašků
Pabla Nerudy
Duhová
Hřbitovní
Skupova
Jilemnického
Haškova
Bezručova
Wolkerova
Havlíčkova
Komenského
Pod stadionem
Palackého
Tyršova
Jiráskova
Husova
B. Němcové
Lomená
Květinová
Horečkova

Středa - lichý týden
Sportovní
Jarní
Pod Bílou horou
Sluneční
Sadová
Na Drahách
Francouzská
Severní
Na Pinkavce
Příborská
Dolní
Na Luhách
Mírová
1. května
Dělnická
Čs. Armády
Štefánikova
Česká
Kadláčkova
Obránců míru
K Pasekám
Moravská
Západní
Nádražní

První svoz
Poslední svoz

9.4.2014
10.12.2014

