Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“) analogicky s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
se sídlem v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, PSČ 400 96
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
bank. spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu: 260112295/0300
jednající rektorem doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.
s kontaktní osobou pro účely této smlouvy:
Bc. Adam Klíma, adam.klima@ujep.cz , tel.: 475 286 289
(dále jen „objednatel“)
a
……………………………………………….
zapsaná v OR:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bank. spojení:
č. účtu:
zastoupená jednateli:
s kontaktní osobou pro účely této smlouvy:
(dále jen „poskytovatel“ kdy objednatel a poskytovatel dále společně jako „smluvní strany“ nebo
jednotlivě jako „smluvní strana“)

tuto
Rámcovou dohodu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2022
(dále jen „smlouva“)

Úvodní ustanovení a prohlášení smluvních stran
1. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
2. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je
oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Poskytovatel dále prohlašuje, že jeho
ekonomické a právní poměry mu umožní a neohrozí ničím neomezené řádné a včasné plnění
závazků, které mu z této smlouvy vyplývají.
I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, na jejichž základě bude objednatelem požadováno
plnění – svozy odpadu objednatele, v rámci nichž se poskytovatel zaváže přebírat odpady
objednatele, tyto odpady přijmout do svého vlastnictví a s převzatými odpady naložit v souladu s
příslušnými právními předpisy. V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude poskytovatel provádět
plnění na základě dílčí objednávky objednatele.
2. Poskytovatel, jakožto osoba oprávněná k převzetí odpadu do svého vlastnictví, se zavazuje od
objednatele, jakožto původce odpadu, přebírat odpady druhově specifikované v příloze č. 1 této
smlouvy do svého vlastnictví, přepravit je ze shromaždiště objednatele do zařízení k nakládání
s odpady a nakládat s nimi řádným způsobem v souladu se všemi všeobecně závaznými právními
předpisy upravující využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů, účinnými v České republice
v době účinnosti této smlouvy a v souladu s platným provozním řádem příslušného zařízení, kam
budou odpady dopravovány.
3. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedená plnění zaplatit poskytovateli cenu, sjednanou
na základě vybrané nabídky na veřejnou zakázku na služby zadávanou ve výběrovém řízení veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování
odpadů 2021-2022 - 2021/0045“, která je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.
II.

Realizace veřejné zakázky

1.

Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě této rámcové dohody budou realizovány na
základě písemné objednávky objednatele k provedení plnění ve smyslu ustanovení § 134 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“). Jednotlivé dílčí objednávky budou vždy děleny samostatně po jednotlivých sekcích
odpadů, a to na sekci: Směsný komunální odpad (SKO), Separovaný komunální odpad (SEP) a
Individuální svoz (IND).

2.

Kontaktní osoba objednatele odešle objednávku poskytovateli vždy podle aktuálních potřeb
objednatele. Četnost a rozsah pravidelných svozů SKO a SEP se nastavují vstupní objednávkou.
Toto nastavení může objednatel v průběhu plnění měnit. Požadavek na změnu bude vždy zaslán
objednatelem minimálně 7 pracovních dní před požadovaným začátkem plnění. Změna plnění je
vždy účinná od 1. dne následujícího kalendářního měsíce. Objednávky objednatele budou
obsahovat především označení poskytovatele a objednatele, ustanovení, že se jedná o písemnou
objednávku k poskytnutí plnění ve smyslu § 134 ZZVZ, a informace o požadovaném plnění. Vzor
objednávky je součástí této smlouvy jako její příloha č. 4. Objednatel je oprávněn se od tohoto
vzoru odchýlit.

3.

Objednávka individuálního svozu musí obsahovat jméno kontaktní osoby objednatele, název a
katalogové číslo odpadu dle katalogu odpadů, čas a datum požadovaného vývozu, určení adresy
a identifikační čísla provozovny objednatele. V případě požadavku na pronájem velkoobjemového
kontejneru bude objednávka obsahovat též požadovaný objem kontejneru a termín jeho přistavení
a odvozu kontejneru.

4.

Veškeré objednávky uvedené v bodech 1, 2, 3 článku II. této smlouvy budou zasílány v elektronické
podobě na e-mailovou adresu kontaktní osoby poskytovatele uvedenou v článku III. této smlouvy.
Poskytovatel je povinen obdržení každé objednávky potvrdit na e-mail kontaktní osoby objednatele
a to ihned po obdržení objednávky, nejpozději však do dvou pracovních dnů.

5.

Poskytovatel se zavazuje provádět jednotlivá plnění dle požadavků objednatele, které budou
specifikovány v objednávce objednatele.

6.

Objednatel je povinen odeslat objednávku poskytovateli alespoň 5 pracovních dní před
požadovaným zahájením plnění dle příslušné objednávky.
III.

1.

Kontaktní osoby, komunikace

Veškeré pokyny poskytují a informace předávají smluvní strany prostřednictvím kontaktních osob.
Kontaktní osoba objednatele pro směsný komunální a separovaný odpad:
Bc. Adam Klíma, adam.klima@ujep.cz , tel.: 475 286 289
Kontaktní osoba objednatele je oprávněna v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání
technického rázu, týkající se předmětu smlouvy a lhůty plnění, podmínek provedení předmětu této
smlouvy. Kontaktní osoba není oprávněna měnit, nebo rušit tuto smlouvu.
Kontaktní osoby objednatele pro sekci IND jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
Kontaktní osoba poskytovatele: jméno, email, tel.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx

2.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna změnit kontaktní osoby, aniž by taková změna
vyžadovala uzavření dodatku k této smlouvě; v případě takové změny je však ta ze smluvních
stran, u které ke změně došlo, povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu a poskytnout
jí kontakt na novou kontaktní osobu.

IV.

Místo plnění

1. Místem provádění plnění budou provozovny objednatele v Ústí nad Labem.
2. Specifikace konkrétních míst plnění bude obsažena v každé objednávce objednatele.

V. Cena a platební podmínky
1. Cena za jednotlivá plnění bude závislá na požadavcích objednatele na druh a počet jednotlivých
nádob a frekvenci svozu, kdy jednotkové ceny (cena za jeden svoz konkrétní nádoby) jsou obsaženy
v příloze č. 3 k této smlouvě. Uváděná předpokládaná množství odpadů v příloze č. 3 nejsou
závazná pro plnění poskytovatele.
2. Jednotkové ceny podle této smlouvy jsou konečné a zahrnují veškeré náklady související
s odvozem a likvidací odpadu dle této smlouvy vč. manipulace při nakládce sběrných nádob,
ekologické likvidaci odpadu či a poplatků za ukládání na skládku a rekultivaci a dalších případných
nákladů.

3. Objednatel se zavazuje uhradit částku za řádné a včasné provedení plnění na základě vystavené
faktury - daňového dokladu s tím, že právo na fakturaci vznikne poskytovateli splněním konkrétního
plnění. Fakturace bude probíhat do sedmi dnů po provedení každého konkrétního plnění (tedy po
provedení všech svozů (a s tím souvisejících plnění) obsažených v jedné objednávce objednatele).
4. Cena za plnění je splatná bankovním převodem na účet poskytovatele uvedený ve faktuře s dobou
splatnosti 21 dní ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí splňovat náležitosti
vyžadované platnými právními předpisy.
5. DPH bude účtována podle příslušných předpisů v aktuální výši dané platnou právní úpravou.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu vyžadované
právními předpisy, především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či
údaje, je objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě
doplněného či opraveného dokladu. Za den uhrazení faktury se považuje den odepsání předmětné
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
7. Daňový doklad musí obsahovat rozdělení nákladů na jednotlivá sběrná místa dle provozoven
objednatele s uvedením identifikačních čísel provozoven, zkratek provozoven a adres uvedených v
objednávce. Objednávka na plnění od 1. 8. 2021 je součástí této smlouvy, jako její příloha č. 5.
8. Daňové doklady budou vždy vystaveny zvlášť pro jednotlivé sekce odpadů, a to z důvodu jednotné
evidence v účetnictví UJEP. Jedná se o sekce (SKO, SEP, IND).
9. Daňové doklady budou zasílány v papírové i elektronické podobě.
10. Daňový doklad u služby sekce IND musí dále obsahovat číslo objednávky objednatele a jméno
kontaktní osoby, která vystavila objednávku.
11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
12. V případě, že by objednatel zaslal poskytovateli objednávku, v rámci níž by požadoval plnění v
takovém rozsahu, za které by poskytovateli vznikl nárok na zaplacení částky, která by v součtu s
ostatními již zaplacenými částkami (popřípadě s částkami, na jejichž zaplacení vznikne
poskytovateli nárok v případě, že splní řádně a včas své povinnosti na základě předchozích
objednávek) přesahovala částku 2 000 000,- Kč bez DPH, je povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit objednateli. V takovém případě je poskytovatel oprávněn poskytnout plnění pouze na
základě výslovného souhlasu objednatele.

VI. Zvláštní ujednání smluvních stran o dani z přidané hodnoty
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností obsažených v tomto
článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané
hodnoty. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto článku musí být
vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže
uvedených ustanovení tohoto článku ukázalo být neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv
způsobem vadným.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními stranami na základě této
smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní
strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany
uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen „Podmínka
tuzemského účtu“).

3. Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup (dále jen „Podmínka zveřejněného účtu“).
4. V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který jí má být
poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby
byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto
článku výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní
stranu.
5. Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění poskytovaných na
základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela
korespondující s cenou obvyklou.
6. V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, odchýlit od některého
z výše uvedených ustanovení tohoto článku, může tak učinit pouze na základě předchozího
písemného souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající
dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně
oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat
dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109 a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
7. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit ničeho, co by mělo za
následek:
a) úmyslné nezaplacení daně,
b) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
c) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
8. V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení ukázalo být neplatným, neúplným,
nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek
odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v odst. 1 tohoto článku výše. Stejně
tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala býti
nedostatečnou.
9. Ustanovení odstavců č. 2, 3 a 4 tohoto článku této smlouvy se nepoužijí v případě osob, které
nejsou povinny k dani z přidané hodnoty ve smyslu § 5 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění,
tedy v případě prodávajícího, který je osobou neusazenou v tuzemsku, která nemá v České
republice sídlo ani provozovnu, na neplátce daně z přidané hodnoty, na osoby, které neprovozují
ekonomickou činnost.
VII. Práva a povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel je zejména povinen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

zajistit, aby při provádění plnění byly dodrženy obecně závazné předpisy, zejména z oblasti
ekologické, hygienické a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
provádět výsyp a vývoz i částečně naplněných sběrných nádob ve stanoveném termínu,
provádět při výsypu bezúplatně donášku nádob do vzdálenosti 15 m dle dispozic svozových
míst,
na vyžádání objednatele vyměnit do 5 pracovních dnů nefunkční nebo poškozené nádoby,
označit všechny sběrné nádoby samolepkami s uvedením četnosti a konkrétního dne svozu
s případným dělením na lichý a sudý týden,
v případě, že bude objednatel požadovat frekvenci svozu příslušné sběrné nádoby s četností
2x týdně, pak provádět tyto svozy vždy s odstupem minimálně 2 pracovních dnů.
v případě, že bude objednatel požadovat frekvenci svozu příslušné sběrné nádoby s četností
2x měsíčně, pak provádět jednotlivé svozy vždy s odstupem 14 dnů,
plánovat svozové dny s ohledem na zájmy objednatele, tedy především tak, aby byl svoz
maximálně možně efektivní, aby svozové dny na sebe bezprostředně nenavazovaly, ale byly
rovnoměrně rozděleny do celého období,

i)
j)

k)

l)

m)
n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)

provádět úklid odpadu kolem sběrných nádob při realizaci vývozu,
vést za objednatele kompletní průběžnou evidenci o produkci a nakládání s odpady ve smyslu
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle podmínek stanovených vyhláškou, pro každou
provozovnu a každý druh odpadu objednatele a na vyžádání do 2 pracovních dnů poskytnout
objednateli export vedené evidence. Za tímto účelem budou poskytovateli objednatelem
pravidelně zasílány nezbytné doklady k předávkám odpadů do jiných zařízení, než je zařízení
poskytovatele,
zpracovat za objednatele za uplynulý kalendářní rok hlášení o produkci a nakládání s odpady
ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dle podmínek stanovených vyhláškou ve
formátu požadovaném systémem ISPOP a toto hlášení předložit kontaktní osobě objednatele
nejpozději do 5. února daného roku. V případě, že poskytovatelem připravené hlášení bude
obsahovat vady, je poskytovatel tyto vady na své náklady odstranit a opravné hlášení o
odpadech zaslat objednateli nejpozději do 10. února daného roku,
v případě, že nebude plnění provedeno poskytovatelem řádně (tj. především v souladu
s příslušnými ustanoveními této smlouvy nebo závaznými právními předpisy), je poskytovatel
povinen tento nedostatek odstranit (především opakovaným plněním), a to nejpozději ve lhůtě
do 24 hodin. Opakovaně (a za podmínek uvedených výše) provede poskytovatel plnění (popř.
jeho část) i za situace, kdy provedení plnění budou bránit překážky, a to jak na straně
objednatele, poskytovatele, třetí osoby či událost vyšší moci. Při nemožnosti realizace
opakovaného svozu z jakéhokoliv důvodu je poskytovatel povinen operativně kontaktovat
objednatele za účelem nalezení řešení. Vznikne-li překážka na straně objednatele, vyzve
nejpozději do 24 hodin poskytovatel objednatele k odstranění této překážky,
v případě jakékoliv překážky na straně poskytovatele neprodleně, tj. do 24 hodin, informovat
objednatele a navrhnout mu způsob odstranění příslušného nedostatku,
zaslat elektronickou formou kalendář svozů jednotlivých provozoven objednatele, a to před
zahájením provádění příslušného plnění. V případě změny zaslat obratem aktualizovaný
kalendář. Svozový kalendář bude s konkretizací dnů v týdnu, s rozlišením na sudé a liché týdny;
kalendář bude vypracován pro jednotlivé komodity odpadu po jednotlivých sběrných místech.
poskytnout objednateli maximální možnou součinnost během případných kontrol objednatele,
popřípadě kontrol ze strany objednatele,
poskytnout odbornou součinnost při zařazování odpadů objednatele dle katalogu odpadů,
předložit tiskopis objednávky IND,
na vyžádání kontaktních osob poskytnout bezúplatně metodickou podporu a konzultace
s pověřenými osobami objednatele výkladu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, a to v dotaci
4 hodin ročně,
bezúplatně poskytovat podporu při správě účtu objednatele v systému ISPOP v rozsahu 4 hodin
ročně,
poskytovatel umožní pro období 15. 6 - 15. 9. kalendářního roku objednat dočasné snížení
četnosti vývozu na veškerých provozovnách tzv. letní režim. Objednávky takto snížených služeb
budou prováděny způsobem uvedeným v článku II. této smlouvy.

2. Poskytovatel je dále povinen sbírat odpad na své náklady. Poskytovatel přistaví na sběrná místa
stanovená objednatelem v objednávce sběrné nádoby zamezující svou konstrukcí vnikání vody.
Nádoby pro jednotlivé druhy odpadu budou poskytovatelem barevně odlišeny, dále na nich vylepí
štítky s názvem sběrné komodity a termínem svozů po dnech v týdnu. Štítky na nádobách bude
aktualizovat v závislosti na požadavcích objednatele. V případě poškození sběrné nádoby
poskytovatel zajistí nejpozději do jednoho týdne její bezplatnou výměnu.
3. Poskytovatel obdrží od zástupce objednatele přístupové karty, případně klíče k vjezdovým branám
do areálů UJEP, a to k umožnění vjezdu ke sběrným místům. Poskytovatel odpovídá za ztrátu,
popřípadě zcizení přístupových karet, popřípadě jiných věcí, které mu objednatel předá. Tyto karty
budou po provedení veškerých děl dle této smlouvy protokolárně vráceny objednateli.
4. Na požádání zástupcem objednatele je poskytovatel povinen doložit uskutečněný výsyp výpisem z
GPS zařízení, kterým musí být jeho vozy vybaveny.

VIII. Odpovědnost za škodu, pojištění
1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této
smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škod a k minimalizaci
vzniklých škod.
2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik
okolností bránících řádnému plnění smlouvy a zavazují se vyvinout maximální úsilí k jejich
odvrácení.
3. Poskytovatel je povinen po celou dobu účinnosti této smlouvy mít uzavřené platné pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností s limitem pojistného plnění nejméně ve výši
2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských).
4. Poskytovatel je povinen předložit objednateli, na základě jeho předchozí žádosti, originál nebo
úředně ověřenou kopii aktuálně platných pojistných smluv.

IX. Záruka za kvalitu plnění a reklamace
1. Poskytovatel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy a jednotlivých smluv na plnění, v souladu
s požadavky objednatele a v jakosti odpovídající platným předpisům, vztahujícím se k předmětu
plnění; v této souvislosti poskytovatel prohlašuje, že bude průběžně sledovat jejich účinnost a
přizpůsobí se případným změnám, o kterých bude neprodleně informovat objednatele.
2. Objednatel je povinen nahlásit vady v provádění plnění poskytovateli, tj. zejména v případě, kdy
poskytovatel nebude plnit některé z povinností uvedených v bodu VII. této smlouvy řádně a včas.
Poskytovatel v prokázaném případě provede plnění opakovaně a na svoje náklady.

X. Smluvní pokuta
1. Nesplní-li poskytovatel povinnosti stanovené mu touto smlouvou či jednotlivou smlouvou na plnění,
vyjma případu překážky na straně objednatele, zejména neodveze-li odpad řádně, v dohodnutém
termínu, ani v termínu náhradním (do 24 hodin), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč
za každou nevyvezenou nádobu a každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu škody v celé výši, ani na splnění závazku dle této smlouvy a
příslušné smlouvy na plnění.

XI. Ochrana informací
1. Smluvní strany berou na vědomí povinnost veřejnoprávního subjektu, kterým je objednatel,
respektovat povinnosti o zpřístupnění informací veřejnosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a poskytovatel souhlasí, aby v tomto smyslu
byly přístupné informace o této smlouvě a jejím obsahu veřejnosti.
2. Ačkoli podle interních směrnic objednatele by nemělo dojít k tomu, aby se v odpadu, který je
předmětem vývozu podle této smlouvy, nalézaly nosiče jakéhokoli druhu s chráněnými, zejména
osobnostními informacemi, zavazuje se poskytovatel v případě jejich nálezu je zajistit a neprodleně
tuto skutečnost oznámit objednateli a předat mu je.

XII. Součinnost a vzájemná komunikace
1. Poskytovatel se zavazuje provádět plnění dle pokynů objednatele v termínech vyplývajících z této
smlouvy, jakož i jednotlivých objednávek objednatele.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné
pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o
veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy tak, aby nedocházelo k
prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami ve věci plnění bude probíhat prostřednictvím
kontaktních osob uvedených v této smlouvě, a to průkaznou formou (např. e-mail, fax).
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k obsahu smlouvy musí být učiněna v
písemné podobě doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného komunikačního styku na
adresu smluvní strany.
6. V případě, že nedojde k dřívějšímu doručení, se oznámení považují za doručená třetí pracovní den
po jejich prokazatelném odeslání.
7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla budou o této změně druhou smluvní
stranu informovat nejpozději do tří pracovních dnů.

XIII. Účinnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem zveřejnění v registru smluv ministerstva vnitra ČR.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2022. nebo do vyčerpání celkové
částky 2 000 000,- Kč bez DPH, podle toho, co nastane dříve.
3. Tuto smlouvu je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna vypovědět z důvodu opakovaného
porušení smluvních povinností druhou stranou, pokud na toto porušení smluvních povinností byla
druhá strana písemně upozorněna a nesjednala-li nápravu ani v dodatečně poskytnuté lhůtě v délce
maximálně deset (10) dnů. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet po obdržení písemné výpovědi
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že poskytovatel neplní řádně své závazky
stanovené touto smlouvou či jednotlivou objednávkou na plnění a přes písemné upozornění
objednatele nezjednal nápravu ani v dodatečně k tomu poskytnuté lhůtě.

XIV.

Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých v
souvislosti s touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání pověřených
zástupců. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, rozhodne o
existenci uplatňovaného nároku příslušný soud České republiky.

XV. Vyloučení ustanovení občanského zákoníku
1.

Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805,
§ 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

2.

Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci ustanovení § 2612
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve
kterém jsou tato práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.

XVI. Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům
podílejícím se na splnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými
pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální
standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat
předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a poskytovatel je povinen je bez
zbytečného odkladu objednateli předložit. Poskytovatel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto
ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností poskytovatele dle tohoto
ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2. Poskytovatel zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to
zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a byla respektována udržitelnost či možnosti cirkulární
ekonomiky.
3. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se
řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje
veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemnou formou.
5. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva nestanoví jinak), že
závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez
přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně
před uzavřením této smlouvy.
6. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být poskytovatelem postoupena bez předchozího písemného
souhlasu objednatele. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických
zpráv mezi smluvními stranami.
7. Pro případ postoupení této smlouvy si smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže
odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
8. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo
mohlo být uplatněno poprvé.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy.
Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek
žádné ze smluvních stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, které
si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v
souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana
informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla
druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto
smlouvou.
12. Pro vyloučení pochybností poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto
smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani § 1796 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
13. Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou
nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.
14. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na
základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
15. Tato smlouva je uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních.
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují své podpisy.
17. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na níž se
vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném
znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek.
Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě,
není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v
registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od
uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem, dne ……………..

V …, dne

………………………………………….
za objednatele

………………………………………….
za poskytovatele

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy:
1. Specifikační list odpadů UJEP kategorie O

Příloha č. 1
Rámcové smlouvy Specifikační list odpadů UJEP kategorie O.xlsx

2. Seznam kontaktních osob jednotlivých provozoven UJEP

……………..

Příloha č. 2
Rámcové smlouvy Seznam kontaktních osob jednotlivých provozoven UJEP.xlsx

3. Hodnocení nabídky – ceník

Příloha č. 3
Rámcové smlouvy Hodnocení nabídky - ceník.xlsx

4. Vzor písemné objednávky k poskytnutí plnění ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 4
Rámcové smlouvy Vzor písemné objednávky k poskytnutí plnění ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.xlsx

5. Písemná objednávka k poskytnutí plnění ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek

Příloha č. 5
Rámcové smlouvy Objednávka.xlsx

