RÁMCOVÁ SMLOUVA Č. 44
na vývoz a likvidaci odpadních vod (komunálních - splaškových) l dovoz pitné vody cisternou l vývoz kalů
uzavřená ve smyslu přľslušných ustanovení zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
fg omiuvm si "any

Objednatel:
Adresa:

Obec Tavíkovice
Tavíkovice 1
671 40 Tavíkovice

1Č/dat,narozent
Telefon:
Kontaktní email:

lČ: 00293636
724800558, O
starosta@tavikovice.cz

a společnost
Zhotovitel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
|IČ:
49455842
Adresa:
Soběšická 820/156, Lesná, Brno 638 00
D1¢:
CZ49455842
Spisová značka: B 1181, za ?saná u KS v Brně
Bankovní spojení:
kb Znojmo
Cisio účtu:
1702741/0100
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem jarošem, MBA - ředitelem divize znojmo
Realizátor:
Divize znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 znojmo
Objednávky služeb:
dispecink@vaszn.cz
Tel.: 735 166 444
B: Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je rámcový závazek zhotovitele poskytovat objednateli služby dohodnuté v článku D. této smlouvy a
s nimi souvĹsejÍcÍ práce, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě, to vše za účelem zajištěni vývozu a řádné likvidace
odpadních vod/kalů z místa plnění či dovozu pitné vody do místa plnění a závazek objednatele za poskytnuté služby hradit
zhotoviteli cenu služeb, jejíž výše se určuje dle platného ceníku externích výkonů a služeb VAS - divize znojmo.

C: Místo plněni

objekt: '
Cov Tasovice
Adresa:
671 40 Tavíkovice
Objem jÍmky/domácí ČOV:
d: Dohodnutý rozsah služeb je označen:
vývoz odpadní vody z jímky
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vývoz kalů
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Dovoz pitné vody cisternou

r

(vše dále jen jako ,,služby")
E: Cena za poskytované služby:
Rozsah služeb označený je objednateli fakturován vždy dle aktuálně platného ceníků externích výkonů a služeb VAS - divize
znojmo, tedy dle ceníku platného v době poskytnutí služby, který je objednateli dostupný na webové adrese zhotovitele
(www.vodarenska.cz). Objednatel s určením ceny poskytnutého plnění podle platného ceníku externích výkonů a služeb VAS divize znojmo souhlasí, aktuálně platný ceník mu by! při podpisu této smlouvy předán.
G

Ke dni podpisu této smlouvy je cena poskytovaných služeb (vyp|ývajícľ z aktuálně platného ceníku externích výkonů a služeb VAS)
následujkI:
El:
Paušální platba za 1 km jízdy vozidla CAS (fekální
Vůz)

39,- KČ (dle ujetých km z ČOV Dobšice do místa plnění a zpět do ČOV
Dobšice)

Paušální platba za 1/4 hod pracovního výkonu vozidla
CAS (fekálni VůZ)

400,- Kč (dle skutečného času pracovního výkonu vozidla)

Likvidace odpadních vod za 1m3

80,- KČ (dle skutečného množství vyvezených odpadních vod)

1 m3 pitné vody z lokality Znojemsko

44,39 KČ (dle skutečného množství dovozené pitné vody)

Pausalni
cisterny
LIAZ (do 8 m3) 33
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270,- Kc (dle skutečn?y času pracovníhO výkonu vOzidla)
Paušální platba za 1 km jízdy cisterny TATRA (do 12 39,- KČ (dle ujetýc!) k|ň z 'ČOV DObŠice do místa plnění a zpět do ČOV
m3)
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Paušální platba za 1/4 hod pracovního výkonu cisterny
.
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.
TATRA
300,- Kc (dle skutečného času pracovního výkonu voz|d|a)

Ke shora uvedeným cenám bude připočtena DPH v zákonné výši.
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F: Ostatní smluvní ujednáni:
Objednávky:
- Služby dle teto ramcove smlouvy se uskutečňují na základě objednávky objednatele. Objednavky mohou být učiněny písemnou
formou (dopisem na adresu VAS, Kotkova 20, znojmo), včetně použití prostředků emailové komunikace nebo telefonicky, na
kontaktních údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
- Obsahem objednávky musí být odkaz na číslo této rámcové smlouvy a požadovaný termín poskytnutí služby, nikoliv však kratší
jak 5 pracovních dnů od učinění objednávky, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.
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Práva a povinnosti zhotovitele:
- Zhotovitel je povinen poskytovat služby dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí, s náležitou odborností,
- Zhotovitel je povinen vést o poskytnutých službách přiměřené záznamy, které budou rámcově zachycovat zejména co, kdy, kde a
v jakém rozsahu bylo zhotovitelem pro objednatele vykonáno, Záznamy zhotovitele jsou podkladem k fakturaci za provedené
- Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti k řádnému poskytnutí služeb dle této
smlouvy.
Práva a povinnosti objednatele:
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou zhotovitelem vyžádanou součinnost k řádnému poskytnuti služeb dle této
smlouvy,
·· Objednatel je povinen hradit faktury, které mu zhotovitel za provedené služby vystavil, v terminu splatnosti.
Další ujednání:
- je-li objednatel v prodlení s úhradou zhotovitelem vystavené faktury, zhotovitel je oprávněn po dobu prodlenI objednatele služby
dle této smlouvy neposkytovat.
- Doprava dle této smlouvy je účtována dle počtu kilometrů z místa výjezdu vozidla do místa plnění a zpět do místa výjezdu.
- Objednatel výslovně bere na vědomí, že ceny za jednotlivé služby poskytované dle této smlouvy jsou určovány vždy aktuálně
platným ceníkem zhotovitele. Tyto ceníkové ceny se tak v čase mohou v důsledku jednostranného rozhodnuti zhotovitele měnit a
objednatel s tímto podpisem této smlouvy vyslovuje svůj bezvýhradr)ý souhlas a zavazuje se za poskytnuté služby dle této smlouvy
vždy hradit cenu v souladu s aktuálně platnými ceníkovými cenami zhotovitele. O změnách cen v ceníku externích výkonů a služeb
VAS -- divize znojmo bude objednatel zhotovitelem informován zasláním nového ceníku na emailovou adresu objednatele
uvedenou v záhlaví této smlouvy, alespoň 14 dní před datem jeho účinnosti, Pokud do data účinnosti nového ceníku objednatel
zhotoviteli nesdělí, že s ceníkem nesouhlasI, má se za to, že nové ceny dle ceníku akceptoval bez výhrad a že s účtováním
poskytnutých služeb dle nového ceníku souhlasľ.
Trvání a ukončení smlouvy:
-Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
- Tato smlouva nabývá své účinnosti datem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- Tato smlouva může být kteroukoliv ze smluvních stran písemně vypovězena, a to i bez udání důvodu, s jednoměsíční výpovědní
lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručeni výpovědi druhé smluvní straně.
Fakturace:
- Cena za služby poskytnuté dle této smlouvy může být objednateli zhotovitelem fakturována kdykoliv po každém poskytnuti
- Splatnost faktury činí 14 dní od data jejího vystaveni.
- Faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.
- V případě prodlenI objednatele s úhradou faktury bude objednateli účtován úrok z prodlenľ v zákonné výši.
Závěrečná ustanoveni:
- Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze pÍsemrlými dodatkyouzavřenými mezi oběma smluvními stranami.
- Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídl zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy,
která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit u'stanovení neplatné/neúčinné
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Do té doby platí odpovídajícl úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Účastníci té smlouvy si tímto vzájemně prohlašujI a stvrzuji svými podpisy, že si tuto smlouvu řádně zvážili, její celý text přečetli a
pochopili a že ji uzavÍrajÍ opravdu o své vůli. Rovněž tak prohlašujI, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto
jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této
smlouvy vážně deklarovali.
- Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní sírana obdrží po jednom vyhotovení.
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