SMLOUVA č.

/2022

o převzetí, zpracování, likvidaci odpadu a o ceně služeb, výrobků a zboží uzavřené v souladu se
Zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o odpadech 541/2020 mezi

OBJEDNATELEM:
Sídlo:
IČ:

DIČ :

Zastoupení:
Společnost zapsána:
Bankovní spojení:
Tel :

Email:

Email pro fakturaci:
a
OBSTARATELEM:

BIOKOMP s.r.o., Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice

zastoupení:

Ing. Miloslav Maňásek, jednatel

Společnost zapsaná:

u krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 80865

IČ:

02307235,

Bankovní spojení :

7280682/0800

1.

DIČ: CZ02307235

Předmět smlouvy

1.1. Obstaratel převezme odpad k nakládání v zařízeních provozovaných BIOKOMP s.r.o.
1.2. Obstaratel může odvézt a zlikvidovat odpad pomocí velkoobjemových kontejnerů o objemu 4 - 9 m3.
1.3. Objednatel je oprávněn nakupovat služby, výrobky a zboží uvedené v ceníku.
1.3. Objednatel je oprávněn požadovat plnění služeb uvedených v ceníku a v této smlouvě a obstaratel je
oprávněn požadovat za plnění služeb, vykonaných podle této smlouvy po dobu její účinnosti, úhradu.
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2.

Podmínky plnění

2.1 Nakládání s odpady je upraveno Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a dále vyhláškou č. 273/2021 Sb. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy se řídí zejména těmito předpisy
a předpisy souvisejícími.
2.2 Obstaratel je oprávněnou osobou k nakládání s odpady uvedenými v ceníku.
2.3 Objednatel je původcem nebo vlastníkem dodávaného odpadu.
2.4 Obstaratel převezme odpad do zařízení na zpracování odpadů v Buchlovicích, Hradišťská 908,
687 08. Odpad musí být rozdělený podle jeho složení a druhu. Druhy odpadů přebírané v jednotlivých
zařízeních jsou uvedeny v ceníku.
2.5 Objednatel je povinen v případě jednorázové nebo první z řady dodávek dodat „Základní popis
odpadu“ pro každý druh odpadu zvlášť a při každé následující dodávce odpadu dokladovat jeho složení
„Průvodkou odpadu“ (čestné prohlášení) s uvedením zatřídění – katalogovým číslem odpadu dle vyhl.
273/2021 Sb. Objednatel přebírá veškerou odpovědnost za škody způsobené uvedením nepravdivých údajů
v uvedených dokumentech.
2.6 Obsluha zařízení je oprávněna rozhodnout, zda odpad odpovídá zatřídění, které provedl původce, zda
odpovídá podmínkám této smlouvy a provozního řádu zařízení, případně může přijetí odpadu odmítnout.
2.7 Při předání odpadu s příměsmi je obsluha oprávněna stanovit odhadem obsah nežádoucích příměsí a
podle těchto příměsi stanovit konečnou cenu.
2.8 Objednatel bere na vědomí, že při nesplnění podmínek této smlouvy a provozního řádu zařízení
nebude odpad převzat a bude vrácen objednateli na jeho náklady.
2.9 Obstaratel přebírá veškeré povinnosti za odpad ve smyslu Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. až po
řádné úhradě ceny dle této smlouvy.
2.10 Objednatel – odběratel služby tímto souhlasí s elektronickou fakturací.
2.11 V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů objednatel souhlasí se zpracováním
osobních údajů správcem BIOKOMP s.r.o. za účelem plnění podmínek uzavřené smlouvy.

3.

Vlastnosti přijímaných odpadů

3.1 Objednatel se zavazuje, že předávaný odpad nebude obsahovat nebezpečné odpady vymezené
katalogem odpadů, odpad není nebezpečným odpadem a nemá žádnou nebezpečnou vlastnost dle vyhl. č.
273/2021 Sb. (např.: výbušnost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, ekotoxicita karcinogenita, žíravost,
infekčnost, mutagenita, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí).
3.2 Odpady předávané do zařízení musí splňovat vlastnosti uvedené v platném provozním řádu zařízení.
3.3 Provozovatel zařízení - obstaratel je oprávněn vyžadovat vzhledem k přijímanému množství odpadu
jeho chemický rozbor.

BIOKOMP s.r.o.

IČ:

Hradišťská 908

DIČ: CZ02307235

687 08 Buchlovice

02307235

Tel: +420 572 595 058
E-mail: kompostarna@biokomp.cz
www.biokomp.cz

o

4.

Cena a platební podmínky

4.1 Cena za převzetí nebo dopravu odpadů je sjednána dohodou smluvních stran podle Zákona o cenách a
to ve výši, která je uvedena v Ceníku služeb, výrobků a zboží BIOKOMP s.r.o. pro příslušné období.
Doručením přílohy č. 1 k Ceníku vypovídá obstaratel platnost předchozího Ceníku.
4.2 Cenu za převzetí odpadů, služby, výrobky, zboží vyúčtuje obstaratel objednateli daňovým dokladem,
fakturou, kterou je oprávněn vystavit, nejpozději po ukončení kalendářního měsíce. Splatnost ceny
vyúčtované fakturou se sjednává do 14 dnů ode dne jejího vystavení obstaratelem. V případě jejího
nezaplacení do termínu splatnosti se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den
prodlení.
4.3 Pokud objednatel neuhradí obstarateli cenu vyúčtovanou ani po opakované upomínce, je obstaratel
oprávněn od této smlouvy odstoupit a vrátit odpad objednateli na jeho náklady.
4.4 Pokud je objednatel v prodlení se splatností některé faktury, může obstaratel odmítnout převzetí dalších
dodávek odpadu objednatele.
4.5 V případě změny DPH je obstaratel povinen upravit daňové sazby v souladu se zákonem.
4.6 Odebrané zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví obstaratele.

5.

Ostatní ujednání

5.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s platností a účinností od data podepsání odpovědnými zástupci
obou smluvních stran. Kterákoliv ze smluvních stran ji může vypovědět písemnou výpovědí s účinností
následující den po jejím doručení.
5.2 Doručením této smlouvy vypovídá obstaratel platnost předchozích smluv. Všechny pohledávky vzniklé
podle předchozích dohod zůstávají v platnosti až do úplného uhrazení.
5.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou stran.
5.4 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží obě smluvní strany.
5.5 Tato smlouva byla uzavřena podle pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, prosté omylu,
na důkaz čehož připojují podpisy oprávnění zástupci obou stran.

V

dne:

V Buchlovicích dne:

....................................................................
oprávněný zástupce objednatele

..................................................................
oprávněný zástupce obstaratele
Ing. Miloslav Maňásek, jednatel
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