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„ , SMLOUVA . , ,

=75". __ O ZRIZENI A PROVOZU S'BERNEHO MISTA

KOLEKTIVNIHO SYSTEMU EKOLAMP

.3: Ě “

CD QE§OLAMP s.r.o., se sídlem náměstí |. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2,

;ĚQ: 27248801 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudemvv Praze, oddíl C,

%gďzka 107526, zastoupená lng. Tomášem Rychetským a Ing. Oliverem Celkem, jednateli

g(„Ekolamp“),

a

MČ Praha-Libuš

(obchodní firma/název/jméno)

Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš

(sídlo/místo podnikání)

00231142

(IČO, příp. zápis ve veřejném rejstříku)

Mgr. Jiří Koubek, starosta

(jméno a funkce osoby/osob jednající/ch za Provozovatele)

 

 

 

 

(„Provozovatel“)

tímto v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zékona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů, uzavírají tuto smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa

kolektivního systému Ekolamp:

Jediný článek

Ekolamp je provozovatel neziskového kolektivního systému pro nakládání sodpadními

elektrozařízeními. Prostřednictvím své sítě sběrných míst v rémci tohoto kolektivního systému

Ekolamp zajišťuje zpětný odběr příslušných elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu.

Předmětem této smlouvy je zřízení sběrného místa/sběrných míst Ekolamp a úprava

podmínek, za kterých budou Ekolamp a Provozovatel spolupracovat na provozu tohoto

sběrného místa/těchto sběrných míst. Podmínky této spolupráce jsou stanoveny formou

všeobecných podmínek provozu tvořících přílohu této smlouvy.

v ,“ dne 1702- 2020 V far/£ d„e 03-09— 2020
 

MČ Praha-Libuš

Obchod ' ' “ rovozovatele

    
jednatel

 

ln Podpis osoby jednající za Prov020vatele

jednatel
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ekolamp

Specifikace sběrného místa

Pro každé sběrné místo je nutné vyplnit samostatnou specifikaci. Obecné údaje shodné pro všechna sběrná

místa z jedné smlouvy (statutární orgán, adresa sídla atd.) stačí vyplnit pouze jednou a ve specifikaci dalších

sběrných míst odkázat na první vyplněný formulář.

V případě nejasností při vyplňování formuláře se obraťte na obchodní oddělení Ekolampu (tel:_

e-mail .

 

Obecná specifikace subjektu

Typ subjektu (vyberte dle zaměření vašeho subjektu):

Q Velkoobchod (velkoobchody, elektromontážní firmy apod.)

0 Sběrný dvůr (stacionární sběrné dvory nebo místa zpětného odběru zřízená obcemi)

Poslední prodejce (maloobchod, kamenné obchody, obchodní domy a prodejny obchodních řetězců)

O Odpadové společnost (společnost, jejíž hlavní činností je nakládání s odpady)

© Konečný uživatel (podnikatelský subjekt, v jehož provozech jsou používána elektrozařízení)

 

Název subjektu MČ Praha-Libuš

 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“50 00231142 DIČ CZOO231142

www stránky www.praha-Iibus.cz

Sídlo subjektu Statutární zástupce

Ulice, ČD Libušská 35/200 jméno Mgr. Jiří Koubek

město Praha 4 - Libuš telefon _

PSČ 142000 e-mail_     

 

kraj PRaha 
 

 

Korespondenční adresa (nevyplňujte,)pokud je Kontaktní osoba pro administrativu

adresa shodná s adresou sídla)

ulice, čp Jméno Bc. Petr Borský

 

 

město telefon

psč e-mail

 

 
 

 

Fakturační adresa (nevyplňujte, pokud je adresa

shodná s adresou sídla)

ulice, čp Jméno Bc. Petr Borský

Kontaktní osoba pro fakturaci

 

 

město telefon

PSČ e-mail

   

 

 
 



Specifikace sběrného místa

 

 

 
 

  

 

 

  

  

  

Název provozovatele MČ Praha-Libuš

IČO
00231 142

Adresa sběrného místa (nevyplňujte, pokud je
Kontaktní osoba sběrného místaadresa shodná s adresou sídla)

(nevyplňujte, pokud je osobalshodná s osobou proUlice. čp Na Okruhu 395/1
adm'n'Strat'VUJ„

_ ..
jménomesto Praha 4 - leUS

telefonPSČ 142 00

.
e-mailkraj Praha    
  

 
Provozní doba sběrného místa

 

 

 

 

P0 13:00-18:00
Pá 13:00-18:00

Út 13:00—18:00
So

St 13:00—18:00
Ne

Čt 13:00-18:00
Pozn.      

Typ sběrného místa:

E Veřejné (volně přístupné veřejnosti, kdokoliv může přinést elektrozařízení)

© Neveřejné (zřízené subjektem pouze pro své zákazníky za účelem plnění zákonné povinnostiodebrat od svých zákazníků vysloužilá elektrozařízení v režimu 1 kus starého za 1 kus nového nebopouze pro svou potřebu)

Charakter sběrného místa:

El Zpevněná plocha (podmínka pro kontejnery CZ 1, C22 a pro sběrnou nádobu na malá a velkáelektrozařízení?

Uzavřený prostor nebo alespoň přístřešek (podmínka pro krabice FL, HID‘)

[] jiné: ...........................................................................................................................................................

 
GPS souřadnice sběrného místa (slouží pro zanesení sběrného místa do interaktivní mapy, po dohoděvvplní Ekolampj

._a, in

'
.le [, [U :]

‘1 L )

  

 
 

 
 

 
* Typy sběrných nádob umísťovaných standardně na sběrná místa (podrobností na

)
FL — vysoká kartonová krabice na zářivky od 60 cm
HID — kartonová krabice na úsporné zářivky, lineární zářivky do 60 cm, výbojky a LED ŽárovkyCZl — kovový kontejner na lineární zářivky od 60 cm

“C22 — kovový kontejner

sběrná nádoba pro malá a velká elektrozařízení



Specifikace sběrného místa

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Název provozovatele MČ Praha-Libuš

IČO 00231 142

Adresa sběrného místa (nevyplňujte, pokud je Kontaktní osoba sběrného místa

adresa shodná s adresou sídla) (nevyplňujte, pokud je osobashodná s osobou pro

Ulice, ČD K LUkám 664/1
admlnlstratlvu)

„ _ _ jméno

mesto Praha 4 - LIbUS

telefon
PSČ 142 00

. e-mail

kraj Praha     
 

 

 

Provozní doba sběrného místa

 

 

 

  
P0 8:00-12:00, 13:00 - 17:30 Pá 8:00—11:30,12:00-14:00

Út 8:00-11:30, 12:00-16:00 50

St 8:00-12:00, 13:00 - 17:30 Ne

Čt 8:00-11:30. 12:00-16:00 Pozn.      
Typ sběrného místa:

Q Veřejné (volně přístupné veřejnosti, kdokoliv může přinést elektrozařízenů

© Neveřejné (zřízené subjektem pouze pro své zákazníky za účelem plnění zákonné povinnosti

odebrat od svých zákazníků vysloužilá elektrozařízení v režimu 1 kus starého za 1 kus nového nebo

pouze pro svou potřebu)

Charakter sběrného místa:

Zpevněná plocha (podmínka pro kontejnery CZI, C22 a pro sběrnou nádobu na malá a velká

elektrozařízení?

Uzavřený prostor nebo alespoň přístřešek (podmínka pro krabice FL, HID")

E] Jiné: ..........................................................................................

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady: © Ano © Ne

 

 

GPS souřadnice sběrného místa (slouží pro zanesení sběrného místa do interaktivní mapy, po dohodě

vvplní Ekolamp)

 

f/

   

.v

! ŠJ :
 

 

* Typy sběrných nádob umísťovaných standardně na sběrná místa (podrobnosti na )

FL — vysoká kartonová krabice na zářivky od 60 cm

HID — kartonová krabice na úsporné zářivky, lineární zářivky do 60 cm, výbojky a LED žárovky

CZl — kovový kontejner na lineární zářivky od 60 cm

C22 — kovový kontejner

sběrná nádoba pro malá a velká elektrozařízení

r


