STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. schůze rady města dne: 09.05.2018
Bod pořadu jednání:
Smlouva o nakládání s odpady a přepravě odpadů v Krematorium Liberec - FCC Liberec
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o nakládání s odpady a
přepravě odpadů v Krematoriu Liberec mezi statutárním městem Liberec a společností FCC
Liberec, s. r. o.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: uzavření Smlouvy o nakládání s odpady a přepravě odpadů v Krematoriu Liberec
Zpracoval:

Crháková Olga - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
1. udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání
veřejné zakázky „Smlouva o nakládání s odpady a přepravě odpadů v Krematoriu Liberec"
2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti FCC Liberec, s.r.o., IČ: 63146746, se
sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10,
3. uzavření Smlouvy o nakládání s odpady a přepravě odpadů v Krematoriu Liberec mezi
statutárním městem Liberec a společností FCC Liberec, s.r.o., IČ: 63146746, se sídlem
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10, dle přílohy č. 2,
ukládá
zajistit podpis Smlouvy o nakládání s odpady a přepravě odpadů v Krematoriu Liberec mezi
statutárním městem Liberec a společností FCC Liberec, s.r.o., IČ: 63146746, se sídlem
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec 10.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.05.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec („SML“) od 1. 7. 2018 převezme do správy a údržby Krematorium Liberec vč.
pohřební služby.
SML musí dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů zajistit svoz a likvidaci
odpadů z Krematoria Liberec. Svoz komunálního odpadu bude probíhat pravidelně 2x týdně a svoz
odpadů ve velkoobjemových kontejnerech bude realizován na základě operativního pokynu objednatele
za přepokladu 1tuny ročně.
Celkové náklady na vývoz a likvidaci odpadu byly vyčísleny společností FCC Liberec, s.r.o. (viz
příloha č. 1) na částku 43 106,00 Kč bez DPH za rok.
Svoz odpadů
Typ nádoby
1100 litrů

Frekvence
svozu

Kód odpadu

2x týdně

200301

Cena bez
DPH za rok

Název odpadu
Směsný komunální odpad

25724,-

Odstranění odpadů – formou VOK
Odpad kloubní náhrady a urny musí být umístěn v uzavřených sudech, které dodá dodavatel služeb.
Název odpadu
Cena bez DPH za t
200301 - Směsný komunální odpad

1515,-

200201 - Biologicky rozložitelný odpad

677,-

Kloubní náhrady

7500,-

Plastové obaly (urny)

5500,-

Transport odpadů
Vývoz odpadů kloubní náhrady a urny bude probíhat formou výměny sudů.
Transport odpadu – kloubní náhrady, urny
1 jízda – výměna

Cena bez DPH
1400,-

Transport odpadu

Cena bez DPH

Transport odpadu – hákový nakladač (VOK o velikosti 5, 7 nebo 10 m3)

790,-

Celková hodnota za dobu trvání smluvního vztahu je ve výši 136 502,38 Kč bez DPH, tzn., jedná se
o zakázku malého rozsahu a je možno na ni udělit výjimku ze směrnice rady města Liberce. Ve výši
celkové hodnoty zakázky jsou zohledněna veškerá finanční plnění.
Smluvní vztah mezi statutárním městem Liberec a společností FCC Liberec, s.r.o., by v případě
odsouhlasení radou města byl uzavřen na dobu určitou do 30. 6. 2021 a to do doby, kdy končí
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dlouhodobé smlouvy statutárního města Liberce na údržbu vlastního majetku např. se společnostmi
Eltodo, s.r.o., TSML, a.s., Elset, s.r.o. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni ukončit smlouvu bez udání
důvodu a to s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců, které běží od 1. dne od doručení oznámení o ukončení
ze strany objednatele.
Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni ukončit smlouvu bez udání důvodu a to s výpovědní lhůtou
v délce 6 měsíců, které běží od 1. dne od doručení oznámení o ukončení ze strany objednatele.
Doporučení odboru:
S ohledem na výše uvedené doporučuje odbor SM schválit uzavření Smlouvy o nakládání s odpady a
přepravě odpadů v Krematoriu Liberec se společnosti FCC Liberec, s.r.o., IČ: 63146746, Mydlářská
105/10, 460 10 Liberec 10 do 30. 6. 2021.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka FCC Liberec
Příloha č. 2 - Smlouva o nakládání s odpady - Krematorium - FCC
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SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
PŘEPRAVĚ ODPADŮ

A

č. bude doplněno
SML č. 4/18/00..

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel
Obchodní firma:
Sídlo:
Pracoviště:
Zastoupena:
Oprávněn k jednání
ve věcech smluvních:
Oprávněn k jednání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupena:
Oprávněn k jednání:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
(dále jen zhotovitel)

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I – Staré Město
Liebiegova vila - Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec
Tiborem Batthyánym, primátorem města
Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města
Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku
00262978
CZ00262978
Česká spořitelna, a.s.
4096142/0800
485243874

FCC Liberec, s.r.o.
Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec X - Františkov
Ing. Petr Grofem, jednatelem společnosti
Ing. Petr Grof ml., obchodní zástupce
63146746
CZ63146746
ČSOB, a.s.
305025583/0300
485213020

2. Obecná ustanovení
2.1
Podle předmětů podnikání zapsaných v obchodním rejstříku je zhotovitel oprávněnou osobou zejména
k podnikání v oblasti nakládání s odpady, k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
a
k provozování silniční motorové dopravy nákladní. Pro účely této smlouvy je zhotovitel současně jako
dopravce i oprávněnou osobou k převzetí odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, včetně jeho příloh (dále jen „Zákon o odpadech“).

3. Předmět smlouvy
3.1
Předmětem této smlouvy je, za podmínek dále specifikovaných, převzetí dohodnutých druhů odpadů,
zajištění jejich přepravy z místa původu, ev. místa sjednaného po dohodě smluvních stran a dle potřeby
objednatele v souladu s odst. 4.2 této smlouvy, do místa určení a nakládání (zejména odstranění nebo
využití) s nimi zákonným způsobem.
3.2.
Zhotovitel se zavazuje objednateli přebírat od něj, za podmínek touto smlouvou dále specifikovaných,
veškeré druhy odpadů (dále jen „odpady“) dohodnuté v čl. 3.6 této smlouvy, přepravit je z místa jejich
původu do místa určení dle čl. 4.1. této smlouvy a nakládat s odpady řádným způsobem v souladu s
obecně závaznými právními předpisy, účinnými v České republice v době účinnosti této smlouvy a v
souladu s platným provozním řádem příslušného zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu
odpadů ( dále jen „poskytované služby“).
3.3
Zhotovitel se zavazuje zajistit úklid stanovišť sběrných nádob a odstranění volně loženého odpadu na
stanovištích sběrných nádob.
3.4
Zhotovitel se zavazuje provádět dohodnuté plnění řádně a včas, plnění poskytovat na svůj náklad a na
své nebezpečí, ve sjednaných lhůtách a v rozsahu nezbytně nutném k zabezpečení řádného a
ekologického nakládání s odpady.
3.5
Objednatel se zavazuje přijímat poskytované plnění dle této smlouvy a za její plnění zaplatit zhotoviteli
smluvně dohodnutou cenu.

3.6
Zhotovitel převezme od objednatele následující odpady:
P. č.
1.
2.
3.
4.

Kat. číslo
20 03 01
20 02 01
nemá číslo
150106

Kategorie
O
O
O/N
O/N

Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Biologicky rozložitelný odpad
Kloubní náhrady
Plastové obaly (urny)

4. Místo a doba plnění
4.1
Zhotovitel převezme od objednatele odpad uvedený v odst. 3.6 této smlouvy z místa původu, tj.
z Libereckého krematoria, ul. U krematoria 460, 460 01 Liberec 1, a přepraví ho do místa určení
(zejména odstranění nebo využití), kterým se pro účely této smlouvy rozumí zařízení ke sběru a výkupu
odpadů Sběrný dvůr odpadů FCC Liberec, s.r.o., Ampérova, průmyslová zóna Jih, Liberec nebo zařízení
na energetické využití odpadů spalovna Termizo a.s., tř. Dr. M. Horákové 571/56, 460 07 Liberec 7,
kde zajistí nakládání s ním v souladu s článkem 3.2 této smlouvy.
4.2
Zhotovitel se zavazuje provádět plnění operativně dle pokynů objednatele.
4.3
Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy (přijímat odpad ve smlouvě uvedený) do 48
hodin od odeslání elektronické výzvy objednatele na email: liberec@fcc-group.cz.
Seznam oprávněných osob k technickým záležitostem souvisejících s plněním této smlouvy, zejména
k elektronické výzvě k odstranění odpadu:
Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku,
email: novotny.david@magistrat.liberec.cz.
Mgr. Jan Audy, vedoucí odboru právního a veřejných zakázek,
email: audy.jan@magistrat.liberec.cz.
Jaroslava Mrovčáková, referent oddělení hospodářské správy odboru správy veřejného majetku;
email: mrovcakova.jaroslava@magistrat.liberec.cz.
4.4
Zhotovitel je povinen plnění dle elektronické výzvy provést a dokončit nejpozději do 60 hodin od
odeslání elektronické výzvy.

5. Cena
5.1
Cena za odstranění a přepravení odpadu z místa původu do místa jeho určení a po dohodě smluvních
stran je stanovena takto:
Svoz odpadů

Typ nádoby
1100 litrů

Frekvence
svozu
2x týdně

Kód odpadu
200301

Cena bez
DPH za rok
25724,-

Název odpadu
Směsný komunální odpad

Odstranění odpadů – formou VOK
Odpad kloubní náhrady a urny musí být umístěn v uzavřených sudech, které dodá dodavatel služeb.

Název odpadu
200301 - Směsný komunální odpad
200201 - Biologicky rozložitelný odpad
Kloubní náhrady
Plastové obaly (urny)

Cena bez DPH za t
1515,677,7500,5500,-

Transport odpadů
Vývoz odpadů kloubní náhrady a urny bude probíhat formou výměny sudů.

Transport odpadu – kloubní náhrady, urny
1 jízda – výměna

Cena bez DPH
1400,-

Transport odpadu
Transport odpadu – hákový nakladač (VOK o velikosti 5, 7 nebo 10 m3)

Cena bez DPH
790,-

Sjednaná cena může být měněna v souvislosti se změnou:
a) sazby DPH;
b) právních předpisů, na základě kterých bude zhotovitel nucen zvýšit sjednanou cenu nebo ke
změně ceny vyplývající z právních předpisů (např. v případě ceny dle přílohy č. 6 Zákona o odpadech
o výši poplatků za ukládání odpadu na skládce se navýšení ceny řídí zněním platného zákona o
odpadech a jeho příloh),
c) rozsahu poskytovaných služeb, zejména ke snížení poskytovaných služeb a s tím související snížení
ceny.

Cena může být měněna pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.

6. Platební podmínky
6.1
Pro účely fakturace bude zhotovitel využívat jednotkové ceny za nakládání s odpady dle cenové nabídky
(bod 5.3) pro dané období.
6.2
Platby za převzetí, přepravu a nakládání (zejména odstranění nebo využití) odpadů zhotovitelem budou
probíhat dle skutečného množství převzatých odpadů za kalendářní měsíc. Zhotovitel provede
objednateli vyúčtování skutečně poskytnutých služeb (vývozů, prací) formou vystavení souhrnné
měsíční faktury za poskytnuté služby (vývozy, práce) zhotovitelem, a to nejpozději do 10. dne
následujícího měsíce.
6.3
Podkladem pro vystavení faktury bude soupis poskytnutých služeb (vývozů, prací) oboustranně
odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými,
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně
odsouhlaseného soupisu skutečně poskytnutých služeb (vývozů, prací) pověřenými pracovníky
smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu.
6.4
Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající
náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je
objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných
či opravených dokladů.
6.5
Objednatel je povinen zaplatit jednotlivé faktury zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, kterou smluvní strany
sjednaly na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.
6.6
Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

7. Práva a povinnosti smluvních stran
7.1
Zhotovitel se zavazuje zajistit úklid stanovišť sběrných nádob a odstranění volně leženého odpadu
stanovištích sběrných nádob.
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7.2
Zhotovitel se zavazuje provádět dohodnuté plnění řádně a včas, plnění poskytovat na svůj náklad a na
své nebezpečí, ve sjednaných lhůtách a v rozsahu nezbytně nutném k zabezpečení řádného a
ekologického nakládání s odpady.
7.3
Objednatel se zavazuje přijímat poskytované plnění dle této smlouvy a za její plnění zaplatit zhotoviteli
smluvně dohodnutou cenu.
7.4
Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu vhodnosti odpadu během jeho převzetí od odběratele a během
přepravy a v případě jeho nevhodnosti vrátit dodaný odpad objednateli na jeho náklady.
Za nevhodný odpad se pro účely této smlouvy považuje takový odpad, který neodpovídá zařazení
odpadů podle příslušného katalogového čísla a kategorie katalogu odpadů v souladu s bodem 3.6 této
smlouvy. V důsledku odmítnutí převzetí nevhodného odpadu od objednatele není zhotovitel
s poskytováním služeb dle této smlouvy v prodlení.
7.5
Objednatel se zavazuje dodávat zhotoviteli pouze odpady uvedené v čl. 3.6 této smlouvy.
Před předáním těchto odpadů je objednatel povinen doložit zhotoviteli veškeré náležitosti
k deklarovanému odpadu a to ve smyslu zákona o odpadech a prováděcích předpisů.
7.6
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny dokumenty dokladující kvalitu předávaných odpadů
(především základní popis odpadu) vyplývající ze zákona o odpadech a z vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

8. Součinnost
8.1
Smluvní strany jsou si navzájem povinny poskytovat součinnost potřenou pro plnění závazků
vyplývajících z této smlouvy.
8.2
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 plněné této smlouvy.
8.3
Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení
s plněním termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

9. Smluvní pokuty
9.1
Pokud je zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých dílčích plnění dle odst. 4.3 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový
případ porušení smlouvy.
9.2
Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivých dílčích plnění dle odst. 4.4 této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový případ
porušení smlouvy.
9.3
Pokud zhotovitel neplní závazky týkající se rozsahu a kvality poskytovaných služeb, především zakázky
týkající se čistoty sběrných míst a závazky týkající se dodržení všech příslušných předpisů a norem, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový případ porušení
smlouvy.
9.4
V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní
pokutu ve výši max. 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení
s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své
povinnosti dle této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu
ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

10. Odpovědnost za škody a pojištění
10.1
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně
subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, stejně tak
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě
jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských
sítí) nebo poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
není-li to možné, tak finančně uhradit.
10.2
Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace na
pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny při
plnění této smlouvy, a to v plné výši dohodnuté celkové ceny díla po celou dobu trvání smlouvy.
10.3
Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků
v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy, v originálu nebo úředně ověřené
kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit
nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny
z ceny díla.

11. Ukončení smlouvy
11.1
Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto smlouvu, pokud zhotovitel alespoň dvakrát poruší
smluvní povinnosti dle této smlouvy, na které byl zhotovitel písemně upozorněn, a nezjedná-li
zhotovitel nápravu ani v dodatečné k tomu poskytnuté lhůtě.
11.2
Objednatel a zhotovitel jsou oprávnění ukončit smlouvu bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou
v délce 6 měsíců, které běží od 1. dne od doručení oznámení o ukončení ze strany objednatele.

12. Závěrečná ujednání
12.1
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2021.
12.2
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména
občanským zákoníkem.
12.3
Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Zhotovitel v souladu s §1758 občanského zákoníku projevuje vůli, aby smlouva
navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě.
12.4
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
12.5
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
12.6
Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního
města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
12.7
Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. /2018 ze dne 9.5.2018.
12.8
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).
12.9
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s §6 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

12.10
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to
šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených
údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
12.11
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění
bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost
za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění
přijme a potvrdí jeho přijetí.
12.12
Smluvní stany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu §2999
občanského zákoníku.

V Liberci dne

-----------------------------------Tomáš Kysela
náměstek pro technickou správu majetku města

V Liberci dne

---------------------------------------Ing. Petr Grof ml.
obchodní zástupce FCC Liberec, s.r.o.
Na základě plné moci ze dne 24. 11. 2016

