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čaká republika - Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra
pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008
se sídlem:
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
jejímž jménem jedná:
Mgr. Jan Smetana
IČO:
75154960 (není plátcem DPH)
bankovní spojení:
ČNB, č. ú. 4800881/0710
adresa pro zasílání faktur:
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk
kontaktní osoba:
ID datové schránky:

ir5hkiz

(dále jen ,,Objednatel")
a

SPOLEČNOST VEBLO a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20748
se sídlem:
Pod Pekařkou 107/1, 147 00 Praha 4 - Podolí
jehož jménem jedná:
Veronika Černá, statutární ředitelka
IČO:
04189825
DIČ:
CZ04189825
bankovní spojení:
kontaktní osoba včetně údajů:
ID datové schránky:

13207318/5500
aqu5wqp

(dále jen ,,Zhotovitel")
(dohromady dále jen ,,smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o přepravě a likvidaci odpadu
dle ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a
dalších obecně platných právních předpisů, a to v rozsahu (dále jen ,,smlouva"):
I.

Úvodní ustanovení

1.1 Tato smlouva, jejímž předmětem je zabezpečení odvozu a likvidace nebezpečného odpadu pro
Objednatele (dále jen ,,smlouva"), je uzavírána na základě výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem ,,Svoz a likvidace nebezpečného odpadu", která byla podána v Národním
elektronickém nástroji pod systémovým Číslem: N006/19N00007775/005. Zhotovitel tímto prohlašuje,
že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, které bude poskytovat na základě této
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smlouvy, že mu jsou známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění ze smlouvy nezbytné.
1.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami a pokyny Objednatele, které jsou
relevantní pro uzavření této smlouvy, zejména se zadávacími podmínkami stanovenými pro výše
uvedenou veřejnou zakázku a že je shledal vhodnými, a že cena a způsob plnění smlouvy obsahuje a
zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.
II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je zajištění odvozu a likvidace nebezpečného odpadu blíže specifikovaného
v příloze č. l této smlouvy pro Objednatele, a to v souladu s touto smlouvou a právními předpisy
upravujícími oblast nakládání s odpady, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami, zejména
v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších
předpisů.
2.2 Předmětem smlouvy je dále zajištění shromažd'ovacích prostředků - klinikboxů o velikosti 0,5 l/box,
1,5 l/box, 2 l/box a pytlů o rozměrů 700xl 100 mm/100µ na uložení nebezpečného odpadu. Klinikboxy
musí splňovat normu ČSN EN ISO 23907 (854002). Klinikboxy a pytle budou objednávány dle potřeby
Objednatele za jednotkovou cenu uvedenou v příloze č. l této smlouvy. Není-li stanoveno jinak, je
zajištění kliniknoxů a pytlů pro uložení nebezpečného odpadu sjednáno na dobu trvání této smlouvy.
Zhotovitel zajistí, že shromažd'ovací prostředky budou řádně označeny v souladu s vyhláškou č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a Evropskou dohodou
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen ,,ADR"), po celou dobu trvání tétq
smlouvy.
2.3 Množství nebezpečného odpadu uvedené objednavatelem v příloze č. l je pouze orientační. Zhotovitel
bere na vědomí, že takto stanovený předpokládaný objem byl určen na základě produkce nebezpečného
odpadu Objednatele z předcházejících let. Skutečný objem nebezpečného odpadu může být vyšší či
nižší podle aktuální situace Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen plnit povinnosti dle této
smlouvy i při vyšší produkci odpadu Objednatele, ve srovnání s předchozími lety.
2.4 Předmětem plnění je rovněž zajištění a vedení všech potřebných statistik a evidencí nebezpečného
odpadu v rozsahu povinností vyplývajících z platných právních předpisů a tuto evidenci aktualizovat
v souladu se změnami právních předpisů.
III. Místo plnění

3.1 Místem plnění (sběrným místem) jsou jednotlivé ordinace Oblastního zdravotnického zařízení Ostrava,
Českobratrská 10, 728 99 Ostrava. Adresy a počet ordinací je uvedený v příloze č. 2 této smlouvy.
IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel převezme nebezpečný odpad podle kategorie odpadu ve sběrném místě lkrát za měsíc
v ordinační dny/hodiny lékaře, v časovém rozmezí od 8:00 - 12:00 hodin. Zhotovitel si sám domluví
den a čas svozu s jednotlivými lékaři. Zhotovitel je povinen odvézt nebezpečný odpad i mimořádně na
žádost Objednatele, a to do 48 hodin od písemné výzvy na e-mail Zhotovitele:
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V. Cenové a platební podmínky
5.1 Cena za poskytování služby byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Celková cena za 48 měsíců svozu a likvidace
nebezpečného odpadu a dodávky
shromažd'ovacích prostředků v KČ bez DPH

DPH V %

DPH V Kč

Celková cena za 48 měsíců svozu a likvidace
nebezpečného odpadu a dodávky
shromažd'ovacích prostředků v KČ včetně DPH

228 768,40 Kč

21 %

48 041,36 Kč

276 809,77 Kč

5.2 Cena se sjednává podle ceníku uvedeného v příloze č. l této smlouvy. U nebezpečného odpadu je
rozhodná cena za měrnou jednotku (kg) odpadu. Cenu je Zhotovitel povinen účtovat podle skutečně
odvezeného množství odpadu, které bude odpovídat údajům na ohlašovacím listě pro přepravu
nebezpečných odpadů.
5.3 Cena za měrnou jednotku je konečná, zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele (likvidaci nebezpečného
odpadu, vystavení dodacího listu na každý sběr nebezpečného odpadu a také jednou měsíčně vystavení
faktury). Cena za svoz ze sběrného místa je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele (dopravné
do sběrného místa a odvoz nebezpečného odpadu ze sběrného místa do místa likvidace, zvážení
množství nebezpečného odpadu).
5.4 Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu
realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, které mají vliv na
cenu. Změna sazby DPH musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.
5.5 Úhrada služeb specifikovaných touto smlouvu bude probíhat měsíčně na základě vystaveného daňového
dokladu, a to za uplynulé období, tj. první až poslední den předešlého kalendářního měsíce. Přílohou
každého daňového dokladu (faktury) bude měsíční přehled likvidovaných druhů odpadů dle
katalogových čísel včetně dodání vážních lístků. Zhotovitel vystaví daňový doklad za jeden kalendářní
měsíc vždy do 5 dne následujícího měsíce. Faktura bude vystavena Zhotovitelem na fakturační adresu:
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk a doručena
Objednateli na adresu: Oblastní zdravotnické zařízení Ostrava, Českobratrská 10, 728 99 Ostrava.
5.6 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Dále daňový doklad musí obsahovat číslo
jednací této smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, Objednatel
je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta
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splatnosti začne plynout doručením opravené faktury Objednateli.

Objednatel nebude poskytovat

Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
5.7 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení na adresu pro
doručování faktur. Fakturovanou částku zaplatí Objednatel Zhotovitelovi bankovním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený výše. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované
částky z účtu Ôbjednatele.
VI. Práva a povinnosti Objednatele

6.1 Objednatel se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům Zhotovitele do prostoru místa plnění za
účelem plnění ustanovení této smlouvy.
6.2 Objednatel se zavazuje předávat nebezpečný odpad v označených a uzavřených plastových pytlích.
Ostré předměty budou předávány v pevných obalech zabraňujících propíchnutí.
6.3

6.4

Objednatel se zavazuje dodržovat a plnit obecně závazné předpisy, především povinnost původce
odpadu při nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Objednatel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení a komunikaci se Zhotovitelem:
·

odpovědný pracovník Objednatele

VII. Práva a povinnosti Zhotovitele

7.1

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb dle této smlouvy, tedy disponuje
příslušným živnostenským oprávněním, byl mu příslušným správním orgánem udělen souhlas
k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu nebezpečných odpadů ve smyslu zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to pro všechny druhy nebezpečných odpadů dle této
smlouvy, a má platný a schválený provozní řád zařízení k využívání, úpravě, sběru, výkupu a
skladování odpadů.

7.2

Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady ve všech fázích realizace předmětu smlouvy v souladu
s platnou právní úpravou v této oblasti s vědomím, že je odpovědný za nakládání s odpady od
okamžiku od jejich převzetí od zaměstnanců Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra až po
případné předání oprávněné osobě k jejich využití nebo likvidaci.

7.3

Každým jednotlivým převzetím nebezpečného odpadu Zhotovitelem od Objednatele dojde k převodu
vlastnického práva k převzatým odpadům z Objednatele na Zhotovitele. Od okamžiku, kdy Zhotovitel
převezme odpady od Objednatele, odpovídá za nakládání s nimi dle příslušných obecně závazných
právních předpisů.

7.4

Zhotovitel je povinen řádně a včas vyplňovat ohlašovací listy nebezpečného odpadu a vést příslušné
evidence vC. jejich aktualizací v souladu se změnami zákonných předpisů o odpadech a obalech,
předávat podklady pro zpracování ročního hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi listinné
podobě nejpozději do 15. l. následujícího roku, a to jak v souhrnných počtech, tak po jednotlivých
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svozech za každé lČP. Zejména zajistit povinnost vyplývající z § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech.
7.5

Zhotovitel je povinen 24 hodin dopředu telefonicky informovat každou ordinaci o svozu odpadu. Tak
aby bylo zajištěno, že v ordinaci lékaře bude osoba, která Zhotoviteli předá nebezpečný odpad.

7.6

Zhotovitel se zavazuje plnit si své povinnosti dle této smlouvy tak, aby co nejméně narušoval provoz
v místě plnění svých povinností, zachovával pořádek, čistotu a vyvaroval se jednání ohrožujících
zdraví lidí nebo životního prostředí.

7.7

Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy v rámci poskytování služby splňovat
všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění služby, které byly
prokázány ve výběrovém řízení, na základě, něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným
účastníkem uzavřena tato smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

7.8

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu se subbjektem, který je oprávněn odstraňovat
nepoužitelná léčiva 180109 po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Po dobu trvání této smlouvy
může, Objednatel požádat Zhotovitele o předložení smlouvy k nahlédnutí.

7.9

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy dle této Smlouvy uzavřenou
pojistnou smlouvu kryjící odpověanost za škodu způsobenou svou činností.

7.10 Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení a komunikaci s Objednatelem:
Odpovědný pracovník Zhotovitele:
Jméno a příjmení:
7.11

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle ČI. II. této smlouvyy v závazných termínech, které
jsou uvedeny v Příloze č. 3 této smlouvy - Harmonogram sběru. Den/hodinu sběru si sám Zhotovitel
dohodne s každým lékařem/ordinací. Sběr odpadu musí probíhat v ordinační hodiny lékaře.
Harmonogram sběru bude Zhotovitelem vypracován a Objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této
smlouvy.

7.12 Hmotnost odpadu zajistí Zhotovitel prostřednictvím certifikovaného vážicího zařízení pro vážení
odpadu. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen doložit platnou revizi vážicího zařízení.
7.13 Zhotovitel je povinen provádět přepravu nebezpečného odpadu vozidly, které splňují podmínky
dohody ADR. Posádka vozidla musí být řádně proškolena dle dohody ADR.
VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

8.1

Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady plnění podle této smlouvy, pokud jednoznačně
Objednateli neprokáže, že plnění bylo objektivně nemožné.

8.2

Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu trvání této smlouvy kontrolovat, zda jsou povinnosti
Zhotovitele dle smlouvy plnění řádně, včas a v odpovídající kvalitě, tedy zda odpovídají podmínkám
této smlouvy, zadávacímu řízení a příslušným právním předpisům.
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8.3

Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na pracovišti zaměstnance
Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena jednáním nebo opomenutím
Objednatele nebo jeho zaměstnance.

8.4

V případě zjištění neúplného či nekvalitního plnění dle této smlouvy je Zhotovitel povinen na vlastní
náklady a bezodkladně, nejdéle do 48 hodin po písemné výzvě Objednatele zjednat nápravu, pokud si
smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se
zahájením odstraňováním reklamované vady, je objednavatel oprávněn požadovat slevu z prací.
Objednatel je též oprávněn zajistit odstranění vad náhradním způsobem a požadovat úhradu nákladů.
Objednatel též může žádat náhradu škody včetně sjednané smluvní pokuty.

IX. Smluvní pokuty

9.1

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení z této smlouvy - jedná se zejména o případ prodlení
s odvozem nebezpečného odpadu v určeném dnu a čase, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve
výši 10.000 kč za každý den prodlení, kdy nedojde k odvozu odpadu v dohodnutém dnu a čase.

9.2

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu při prodlení Objednatele se zaplacením
faktury, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

9.3

Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Za porušení této
povinnosti mlčenlivosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 KČ,
a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

9.4

Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího písemného uplatnění druhé smluvní'
straně.

9.5

Objednatel je v případě opakovaného porušení nebo neplnění povinností Zhotovitele z této smlouvy,
oprávněn si zajistit jejich splnění jiným způsobem na náklady Zhotovitele.

9.6

Pokud v důsledku porušení povinnosti Zhotovitele nebo pro případ jejich nesplnění bude Objednateli
udělena pokuta či jiná sankce, je povinen regresně uhradit částku odpovídající udělené pokutě nebo
jiné sankci Zhotovitel Objednateli.

9.7

V případě zjištění neúplného či nekvalitního plnění a neodstranění nedostatků ve lhůtě stanovené v ČI.
VIII. odst. 4 této smlouvy je Zhotovitel dále povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní
pokutu ve výši 10.000 kč.

9.8

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění
v plné výši ani povinnost Zhotovitele řádně poskytnout služby.

9.9

Smluvní strany považují výši ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřenou.

9.10 V případě opakovaných nedostatků, na které byl Zhotovitel upozorněn, je Objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní
straně. Účinky odstoupení nastanou dnem jeho doručení.
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X. Doba platnosti smlouvy, ukončení smlouvy

10.1

Tato smlouva se uzavírá a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti pak nabývá
nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv, nejsou-li stanoveny další podmínky účinnosti.
Uveřejnění zajistí Objednatel.

10.2 Smlouva se'uzavírá na dobu určitou od l. 9. 2019 do 3 1. 8. 2023. Před tímto termínem smlouva zaniká
v případě, že objem služeb předmětu plnění dosáhne výše nabídkové ceny uvedené v odst. 5.1. Článku
V. této smlouvy.
10.3

Smlouvu lze předčasně ukončit:
a.

písemnou dohodou smluvních stran;

b.

písemnou výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 kalendářní měsíce, která počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď'
prokazatelně doručena druhé smluvní straně.

10.4 Za podstatné porušení smlouvy, které zakládá nárok na okamžité odstoupení od smlouvy, se považuje
zejména:

10.5

a.

Objednatel v případě, že na straně Zhotovitele dojde k neplnění předmětu plnění v termínech
a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 7
kalendářních dnů od doručení písemného upozornění, přestože bude Objednatelem na tuto
skutečnost prokazatelně písemně upozorněn;

b.

Objednatel v případě, že dojde ke ztrátě oprávnění Zhotovitele podnikat v kterékoliv oblasti
upravené touto smlouvou;

c.

Objednatel v případě, že v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání trestného
činu;

d.

nedodržení povinnosti mlčenlivosti;

e.

Zhotovitel v případě, že na straně Objednatele dojde k prodlení s úhradou svých peněžitých
závazků plynoucích z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od
této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti
smluvních stran z této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se netýká zjm. nároku na náhradu škody,
smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

XI. Závěrečná ustanovení

l 1.1

Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se smluvní strany řídí ustanoveními příslušných
právních předpisů, zjm. občanského zákoníku.

l 1.2

Součástí závazku ze smlouvy jsou také všechna práva a povinnosti plynoucí ze zadávací dokumentace
č.j.: ZZ-384-5/R-2019, a to i když nejsou smlouvou výslovně zmíněna. V případě rozporu smlouvy a
zadávací dokumentace dle předchozí věty má přednost ujednání obsažené ve smlouvě.

11.3

Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze realizovat pouze na základě písemných, vzestupně
číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných zástupci obou smluvních stran.

7

1 1.4 Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré podstatné skutečnosti, které by
mohly mít vliv na plnění dle této smlouvy.
11.5 Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se v případě
pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým pracovním dnem po jejím
odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
l 1.6 Zhotovitel i)odpisem smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve smlouvě, a to po
dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci.
l 1.7 Smluvní strany se zavázaly řešit spory nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou
spory řešeny v soudním řízení. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se řídí platným českým právem.
11.8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
11.9 Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nevýhodných
podmínek, s ustanoveními této smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
11.10 Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude, za podmínek Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platném znění, uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
l 1.11 Pokud Zhotovitel považuje některou část smlouvy za obchodní tajemství, musí tuto skutečnost sdělit
před uveřejněním smlouvy sdělit Objednateli tak, aby mohly být podniknuty potřebné kroky
k anonymizaci předmětných částí.

Přílohy:
Příloha č. l - Cenová nabídka
Příloha č. 2 - Seznam sběrných míst
Příloha č. 3 - časový harmonogram sběru
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Příloha Č. 1- Cenová nabídka - oblast Ostrava
Veřejná zakázka: Svoz a likvidace nebezepčného odpadu
Či · 77.-U4-S7/R-2019
~<J

Kód odpadu

180101
180103
180104

Název odpadu

Ostré předměty (kromě čísla 180103)
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s
·· f
ohledem na prevenci in ekce
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s
·· f
ohledem na prevenci in ekce

.
Kategorie
odpadu
N

0,07235

9 000,00 KČ

10 890,00 KČ

N

0,11945

V
9 000,00 Kc

10 890,00 Kc

O

0,00

.
0,00 Kc

V
0,00 Kc

0,0091

9 000,00 Kč

10 890,00 Kč

0,00

0,00 KČ

0,00 KČ

180109

Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod číslem 180109

N

150110

Obaly obsahující zbytek nebezpečných látek nebo obaly látkami znečištěné

N

Druhy shromažd'ovaciho
, obalu

Objem
Cena za tunu v Cena za tunu v
odpadu v roce KcV bez DPH
. DPH
KcV vc.
2018 t/rok

Cena za kus
bez DPH

Cena
. za kus
vc. DPH

Klinikbox 0,5 l

22,00 KČ

26,62 KČ

Klinikbox 1,5 l

30,00 KČ

36,30 KČ

Klinikbox 21

30,00 KČ

36,30 Kč

Pytel 700x1100 mm 100µ,

15,00 KČ

18,15 KČ

Příloha č. l - Cenová nabídka - oblast Ostrava
Veřejná zakázka: Svoz a likvidace nebezepčného odpadu
čj.: ZZ-384-57/R-2019

IČZ

Adresa sběrného místa

2008000135
2008000136
2008000137
2008000138
2008000139
2008000140
2008000141
2008000142
2008000398
2008000206

Nádražní 29A, 792 01 Bruntál
Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek
Stambařů 2198, 733 01 Karviná
Žerotínová 4, 741 01 Nový Jičín
Husova 4, 770 01 Olomouc
Popská 222/1 l, 746 01 Opava
Havlíčkova 2913, 787 01 Šumperk
Moravská 780, 790 01 Jeseník
Vyšní Lhoty 234, 739 51 Vyšní Lhoty
Českobratrská 10, 728 99 Ostrava

Počet ordinací

Cena
l svozu
(bez DPH)

Cena
l
svozu (vC.
DPH)

2
l
l
l
2
l
l
l
l
4

529,60
264,80
264,80
264,80
529,60
264,80
264,80
264,80
264,80
l 059,20

640,82
320,41
320,41
320,41
640,82
320,41
320,41
320,41
320,41
l 281,63

KČ
Kč
KČ
KČ
KČ
Kč
KČ
KČ
Kč
KČ

KČ
Kč
KČ
KČ
KČ
Kč
KČ
KČ
KČ
KČ

Příloha č. 2 smlouvy s č.j.: ZZ-384-57/R-2019

Seznam sběrných míst
(Oblastní zdravotnické zařízení Ostrava)
Oblastní Zdravotnické zařízení Ostrava se skládá z 15 ordinací na 10 adresách.
IČZ

Adresa ordinace

Počet ordinací

2008000135

Nádražní 29A, 792 01 Bruntál

2

2008000136

Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek

l

2008000137

Stavbařů 2198, 733 01 Karviná

l

2008000138

Žerotínova 4, 741 01 Nový Jičín

l

200800139

Husova 4, 770 01 Olomouc

2

2008000140

Popská 222/1 l., 746 01 Opava

l

2008000141

Havlíčkova 2913, 787 01 Šumperk

l

2008000142

Moravská 780, 790 01 Jeseník

l

2008000398

Vyšní Lhoty 234, 739 51 Vyšní Lhoty

l

2008600206

Českobratrská 10, 728 99 Ostrava

4

Příloha č. 3 smlouvy s čj: ZZ-384-57/R-2019
q

HARMONOGRAM SVOZŮ PRO
OBLASTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA

IČZ

,

Adresa ordinace

Počet ordinací

svozový den
v měsíci

2008000135

Nádražní 29A, 792 01 Bruntál

2

2. čtvrtek

2008000136

Beskydská 2061, 738 01 Frýdek-Místek

l

4. pondělí

2008000137

Stavbařů 2198, 733 01 Karviná

l

3. úterý

2008000138

Žerotínova 4, 741 01 Nový Jičín

l

2. pondělí

200800139

Husova 4, 770 01 Olomouc

2

l. pondělí

2008000140

Popská 222/11, 746 01 Opava

l

2. čtvrtek

2008000141

Havlíčkova 2913, 787 01 Šumperk

l

2. středa

2008000142

Moravská 780, 790 01 Jeseník

l

2. čtvrtek

2008000398

Vyšní Lhoty 234, 739 51 Vyšní Lhoty

l

l. čtvrtek

2008600206

Českobratrská 10, 728 99 Ostrava

4

l. úterý

