Rámcová smlouva
„Pronájem kontejnerů a likvidace netříděného odpadu“
(dále i jen jako „rámcová smlouva", popř. „smlouva“)

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

na základě výsledku zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku — rámcovou smlouvu
na služby, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „Rámcovou smlouvu ohledně pronájmu
kontejneru a likvidace netříděného odpadu“
|. Smluvní strany
Objednatel:

Městská část Praha — Lipence

Sídlo:

K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zastoupená:

00241431
0200241431
Česká spořitelna a. 3.
2000693379/0800
Mgr. Lenkou Kadlecovou — starostkou MČ

Kontaktní osoby:
pan Ing. Petr Jindra, tel. 257 921 167, 257 924 350, e-mail: 'indra

mcli encecz

objednavatel výměny kontejnerů: pan Pavel Růžička, tel.: &

fakturace: paní Radka Paspová, tel.: _e-mail: Qasgoanmclipencecz
Doručovací adresa pro fakturaci: e-mail: urad©mclipencecz
(dále jen „objednáte/“)

a
Poskytovatel:

Provozovna služeb Zbraslav spol. s r. o.

Sídlo:
IČ:

zapsaná v obch. rejstříku vedeném v Praze oddil C, vložka 19256
Ke Dračkám 1594, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
48537772

DIČ:

CZ48537772

Bankovní spojení:
č. účtu:

Česká spořitelna a. s.

jednající:

Roman Cyrani

Doručovací adresa: Ke Dračkám 1594, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
Kontaktni osoby: pan Roman Cyrani, e-mail: pszbraslav©pszbraslavcz
(dále jen „poskytovatel“)

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě této rámcové smlouvy, která se
uzavírá vsouladu podle § 2586 a následujících zákona občanského zákoníku na
základě vymezení veřejné zakázky malého rozsahu ll. stupně, článku V. Směrnice MČ
Praha - Lipence - Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek na „Pronájem
kontejnerů a likvidace odpadu“ a výsledků průzkumu trhu ze dne 07. 12. 2020, pod

Č. j.:1760/12-2020 je poskytování následujících služeb odpadového hospodářství,
schváleného Radou MČ Praha-Lipence na 48. jednání RMČ dne 14. 12. 2020,
usnesením č. 48/203, písm. a) (dále jen jako „služby“), tj. převzetí a odstranění
směsného odpadu v Praze 5 - Lipencích:

místo převzetí odpadu:
„
Praha 5 - Lipence, Na Bambouzku, Sběrné místo MC Praha-Lipence
předání odpadů poskytovateli bude probíhat:

dle předchozího telefonického objednání, bude prováděno poskytovatelem vlastními
kontejnery a dopravou

2. Na základě této rámcové smlouvy bude objednatel podle svých aktuálních potřeb zadávat
poskytovateli zakázky na služby dle této rámcové smlouvy písemnou výzvou k
poskytnutí plnění.
III. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel je povinen provádět služby řádně a včas v termínech dle výzev objednatele a

vést veškeré požadované evidence odpadů, to vše vsouladu stouto rámcovou
smlouvou a se všemi příslušnými platnými právními předpisy, zejména zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.
2. Poskytovatel je oprávněn požadovat od objednatele nezbytně potřebnou součinnost,
zejména v zajištění přístupu ke sběrným nádobám (kontejnerům) na shromažďování

odpadu objednatele, a objednatel se zavazuje mu takovou součinnost poskytnout.
3. Pokud nebude mít poskytovatel umožněn přístup k odpadům ve smyslu této smlouvy, je
povinen o této skutečnosti ihned informovat objednatele. Do doby umožnění přístupu
kodpadu není poskytovatel vprodlení s plněním služeb. Poskytovateli těž vzniká
v takovém případě nárok na náhradu nezbytně a účelně jím z daného důvodu
vynaložených nákladů (náklady na marnou jízdu).
4. Poskytovatel není povinen převzít jakýkoli jiný odpad, než jak vyplývá ztéto rámcové
smlouvy; v případě zjištění takového odpadu je však o tomto povinen neprodleně
informovat objednatele.

5. Objednatel je povinen za poskytovatelem řádně a včas poskytnuté služby dle této rámcově
smlouvy poskytovateli zaplatit, a to za podmínek stanovených v této rámcově smlouvě.
6. Okamžikem převodu vlastnictví k odpadu, jehož vlastníkem je objednatel, je okamžik, kdy

odpad převezme od objednatele poskytovatel. Okamžikem převodu vlastnictví k
odpadu přechází na poskytovatele odpovědnost za řádnou přepravu a konečné využití
(resp. odstranění) odpadu.

IV. Cena za poskytnuté služby
Cena za služby dle čl. II. odst. 1 této smlouvy činí:
- 5 100,- Kč/ kontejner bez 21 % DPH za likvidaci směsných obalů

- 60,- Kč/den bez 21 % DPH za pronájem kontejneru
- 500,- Kč bez 21 % DPH za dopravu a přistavení kontejneru
Ceny za poskytnuté služby se mohou měnit po vzájemné písemné dohodě — očíslovaným
Dodatkem.

V. Platební podmínky
1. Poskytnuté služby budou fakturovány měsíčně 5 dnem uskutečnění zdanitelného plnění
vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce podle množství skutečně odvezených a
odstraněných odpadů jkontejnerů).
2. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení každé faktury
poskytovatelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode

dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později,
prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo

dobu tří dnů ode dne jejího vystavení. Za datum zaplacení se považuje datum odepsání
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
3. Faktura musí obsahovat náležitosti obchodní listiny (§ 13a zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění), účetního a (v případě poskytovatele jako plátce
DPH) i daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů. V případě, že
některá faktura nebude splňovat příslušné zákonné náležitosti, popř. bude obsahovat

chybné

nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu

poskytovateli, a to do dne její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení

4.
5.
6.
7.

v případě jejiho nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a poskytovatel je povinen zaslat
objednateli novou, řádnou fakturu s novou čtrnáctidenní lhůtou splatnosti.
Platby budou prováděny bankovním převodem v Kč.
Zálohy na poskytované služby nebudou poskytovány.
Poskytovatel, je-li plátcem DPH, bude účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné
úpravě, účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
Pokud je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy o poskytovateli
zdanitelného plnění (poskytovateli) zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup
informace, že je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn část ceny za předmět
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v
souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v
platném znění. O tuto část bude ponížena cena a poskytovatel obdrží pouze cenu

plnění bez DPH.
VI. Sankce

1. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené a splatné faktury za řádně provedené
služby uhradí objednatel poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.
2. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, jejich celková výše není
omezena.
VII. Vyšší moc
1. Smluvní strany nejsou v prodlení se splněním svých závazků vyplývajících ze smluv

uzavřených na základě této rámcové smlouvy, jestliže nemožnost splnění závazku je
zapříčiněna událostmi vyšší moci. Za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy

rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními
stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo
zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy,
zemětřesení, dopravní embarga, pandemie. Vyšší moci není nedostatek úředního

povolení ani jiný zásah orgánu veřejné moci v České republice. Smluvní strana dotčená
události vyšší moci je povinna bezodkladně přiměřeně o této skutečnosti informovat
druhou smluvní stranu. Každá smluvní strana je povinna omezit v maximální objektivně
možné míře následky události vyšší moci; v případě porušení této povinnosti odpovídá
druhé smluvní straně za škodu tím způsobenou.

2. Poskytovatel není také v prodlení se splněním služeb v případě, že dojde k mimořádné
nepředvídatelné poruše svozové techniky poskytovatele nebo v případě nesjízdnosti
komunikaci, a to za předpokladu, že tuto skutečnost oznámí neprodleně objednateli a
po skončení takové skutečnosti.

VIII. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od této smlouvy tato
smlouva zaniká, a to okamžikem doručení takového odstoupení druhé smluvní straně.
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. Podstatným porušením této smlouvy ze strany poskytovatele se mimo jiné rozumi:

- opakované prodlení poskytovatele s plněním služeb,
- prodlení poskytovatele s potvrzením písemné výzvy k poskytnutí plnění zakázky
a/nebo s vyrozuměnim o takovém potvrzení objednatele delší než 3 pracovní
dny po dni obdržení takové výzvy.
. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud poskytovatel

uvedl v nabídce v rámci shora uvedeného zadávacího řízení informace nebo doklady,
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného
zadávacího řízení.

. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by
insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku poskytovatele.
. Odstoupenim od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní
pokutu, úrok z prodlení a na néhradu škody.
IX. Závěrečná ustanoveni

. Služby (zakázky) dle této rámcové smlouvy budou poskytovatelem poskytovány v období
od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. Tim nejsou dotčena ustanoveni článku VIII. této
smlouvy a tim neni také dotčeno právo smluvních stran ukončit smluvní vztah založený
touto smlouvou písemnou dohodou smluvních stran podepsanou jejich oprávněnými
zástupci.

. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
. Poskytovatel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje ani žádné známky hrozícího úpadku.
. Poskytovatel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po
splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001
Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a

ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu
rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění

pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
. Poskytovatel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani
své pohledávky a nároky vzniklé z „realizačnich“ smluv postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

. V případě, že budou některá ustanovení této smlouvy neplatná či nevynutitelná, nezpůsobí
neplatnost či nevynutitelnost celé smlouvy. V takovém případě nahradi smluvní strany
takové neplatné či nevynutitelné ustanoveni ustanovením novým, které se svým

obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu zrušeného, neplatného nebo
nevynutitelného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem. Pokud by tato
smlouva neobsahovala nějaké ustanoveni, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezeni
práv a povinností odůvodněné, smluvní strany jsou povinny spolupracovat v dobré víře

na vytvoření odpovídajícího dodatku k této smlouvě, ledaže by takové chybějící
ustanovení šlo nahradit výkladem této smlouvy, na kterém se smluvní strany shodnou.
. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených
touto smlouvou se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem, ve znění pozdějších
předpisů.
. Jakýkoliv spor vyplývající z právního vztahu touto smlouvou založeného, jakož i ze vztahů
s tímto vztahem souvisejicich (např. ze vztahů založených „realizačni“ smlouvou,
pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k

tomu věcně příslušným soudem v České republice, přičemž soudem místně příslušným
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k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla
objednatele.
9. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy

taková skutečnost nastala, písemně sdělit změnu doručovací adresy uvedené v záhlaví
této smlouvy. Nesplní-li některá ze smluvních stran tuto povinnost, odpovídá za škodu,

která druhé smluvní straně porušením této povinnosti vznikla.
10. Tuto smlouvu Ize ménit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a
každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy bude podepsána oběma
smluvními stranami.
13. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě

rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a
povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze 5 - Li encích dne 16- 72- 2020

M

Praha — Lipence

Mgr. Lenka Kadlecová
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