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Smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací ve městě
Jilemnice v zimním období 2019 - 2023

Smluvní strany:

Objednatel:
název: Město Jilemnice
adresa (sídlo): Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
zástupce: Mgr. Vladimír Richter, starosta
IČO: 00275808
DIČ: CZ00275808
bankovní spojení:
číslo účtu.:

(dále též jen „objednatel“)

a

Dodavatel:
Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
zástupce: jednatelé: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M, Mgr.

Roman Mužík, Ing. Dušan Svoboda, Bc. František
Dombek
prokuristé: Mgr. Jiří Šmíd, MBA, Ing. Aleš Hampl,
MBA, Ing. Olga Šmídlová, Ing. Milan Korecký

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775
adresa: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 493 56 089
DIČ: CZ49356089
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále též jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel dále též společně jen „smluvní strany“, jednotlivě pak „smluvní
strana“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění zimní údržby místních
komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023 dle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a v úmyslu být touto
smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1. Objednatel zahájil dne 12. 7. 2019, v souladu s ustanovením § 56 a násl. zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „Údržba 
místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023“, ev. č. veřejné 
zakázky Z2019-023779 (dále jen „veřejná zakázka“). 

 
1.2. S ohledem na výsledky zadávacího řízení, v rámci kterého byla nabídka předložená 

dodavatelem vyhodnocena objednatelem jako nejvýhodnější, uzavírají smluvní strany 
tuto smlouvu, a to na základě dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen 
„zadávací dokumentace“) a závazné nabídky předložené dodavatelem v rámci 
zadávacího řízení (dále jen „Nabídka dodavatele“). 
 

1.3. Tato smlouva byla schválená příslušným orgánem objednatele – tedy Radou města 
Jilemnice na zasedání konaném dne 18. 9. 2019. 
 

 
2. VYMEZENÍ POJMŮ 

 
2.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy význam uvedený 

v tomto článku smlouvy: 
 

Neprovádění nebo 
vadné poskytování 
plnění 

Pod pojmem „neprovádění nebo vadné poskytování 
plnění“ se rozumí: nevyjetí techniky na zajištění údržby 
komunikací, nezajištění průjezdnosti komunikací je-li 
překážkou pouze sníh, neprovedení posypu na vozovkách 
po odstranění sněhové vrstvy v přiměřeném časovém limitu, 
neprovedený odvoz sněhu z komunikací po vyžádání 
zástupcem objednatele 

Povinnost posypu 
vozovky 

Povinnost posypu vozovky znamená snižovat její kluzkost 
vzniklou sněhem, ledovatkou, námrazou, náledím apod. 
posypovým materiálem i s nutným přísunem materiálu k 
posypu. Protože posyp pouze zmírňuje kluzkost 
komunikace a jeho účinek je krátkodobý (posypový materiál 
je provozem vozidel odvát), bude se posyp komunikací a 
chodníků provádět pouze na dopravně důležitých a 
nebezpečných místech, nebude-li objednatelem upřesněno 
jinak 

Povinnost 
dodavatele 
prohrnovat silnice a 
chodníky 

Povinnost dodavatele prohrnovat silnice a chodníky 
znamená shrnovat sníh na okraj vozovky, ať se tam dostal 
spadem s atmosféry, návějemi nebo sesunem (např. ze 
střechy domu). Sníh je dodavatelem prohrnut dříve, než se 
provozem vrstva sněhu ujede s výjimkou velmi 
nepříznivých podmínek. V případě nutnosti se ponechají 
souvislé sněhové vrstvy a propluhováním se pouze udržuje 
rovnost povrchu. S posypem komunikací a chodníků se 
započne až po odstranění sněhu 

Schůdnost Schůdností je takový stav místních komunikací a chodníků 
určených pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou 
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dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace a 
chodníku, povětrnostním podmínkám, osobním 
schopnostem chodce a dalším okolnostem, které může 
chodec předvídat 

Sjízdnost Sjízdnost je takový stav místních komunikací, který 
umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel, 
přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu 
komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem 
vozidla a nákladu, osobním schopnostem řidiče a dalším 
okolnostem, které může řidič předvídat 

Zimní období Zimním obdobím se rozumí období od 1. 11. do 30. 4. 
Zimní údržba Zimní údržbou se podle této smlouvy rozumí odstraňování 

závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly jako důsledek 
zimních povětrnostních vlivů a podmínek za zimních situací 
a to tak, aby tato činnost byla prováděna s přihlédnutím ke 
společenským potřebám a k požadavkům dle platných 
právních předpisů. 

 
 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

3.1. Dodavatel se podpisem této smlouvy zavazuje provádět pro objednatele zimní údržbu 
místních komunikací Města Jilemnice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této 
smlouvě. 
 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění zimní údržby, je dodavatel povinen: 
 
3.2.1. provádět odstraňování sněhu a provádění posypu na dvou stanovených okruzích 

se stanovením pořadí tras okruhů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených: 
 

(i) v části A přílohy č. 2 této smlouvy; a 
(ii) v části B přílohy č. 2 této smlouvy. 

 
Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že trasy 
jednotlivých okruhů je možné upravit s ohledem na stanoviště, ze kterého bude 
technika provádějící zimní údržbu vyjíždět. 
 

3.2.2. Provádět čištění prostoru parkovišť, a to v rozsahu stanoveném v části D přílohy 
č. 2 této smlouvy. 
 

3.2.3. provádět čištění před garážemi na Roztocké ulice, u nemocnice a za nemocnicí, 
pod Společenským domem a parkoviště čp. 59-60 (Zámecká), bude protažena 
pouze průjezdní komunikace; 

 
3.2.4. zajistit odvoz sněhu dle operativní dohody s objednatelem podle sněhových 

podmínek z Masarykova náměstí, Kavánovy ulice, pěší zóny, ul. Geologa 
Pošepného a Dolení od kostela, ze Zvědavé uličky, části Valdštejnské (na 
náměstí bude v případě potřeby ponechána větší hromada čistého sněhu pro 
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vytvoření Krakonoše), v případě potřeby bude sníh svezen z dalších lokalit (nové 
parkoviště); 

 
3.2.5. udržovat průjezdnost komunikací, kdy budou některé komunikace a některé 

zúžené úseky komunikací rozšiřovány frézováním (ul. Hanče a Vrbaty, Nouzov, 
ul. Lyžařská, Kopeček, K Hraběnce, Vinohrady a v případě potřeby dle dohody 
stran i další komunikace); 

 
3.2.6. provádět zimní údržbu chodníků, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v 

nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009, kterým se vymezuje rozsah, způsob a 
lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, jakož i v části C 
přílohy č. 2 této smlouvy; 

 
3.2.7. provádět údržbu dalších komunikací a prostor dle dohody smluvních stran, a to 

frézování dalších prostor v sídlišti (hlavně parkovacích míst, komunikace za 
železničním přejezdem, (na Vrších), parkování u bytovek nad Technolenem (pro 
invalidního občana); 
 

3.2.8. zajistit odstranění a likvidaci zbytků zimního posypu z ploch, které byly 
předmětem zimní údržby; 

 
3.2.9. poskytovat objednateli služby dispečinku, a to v rozsahu a za podmínek v této 

smlouvě stanovených. 
 

3.3. Dodavatel je povinen provádět zimní údržbu v souladu s: 
 
3.3.1. touto smlouvou;  

 
3.3.2. právním předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, v platném znění, a s vyhláškou č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění; 
 

3.3.3. podmínkami nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009, tvořící přílohu č. 1 této 
smlouvy; 

 
3.3.4. zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Údržba místních komunikací ve městě 

Jilemnice v zimním období 2019 – 2023“, vymezenou v ustanovení odst. 1.1 této 
smlouvy. 

 
3.4. Objednatel se zavazuje hradit dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a za 

podmínek stanovených v této smlouvě. 
 

3.5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost pro řádné plnění jejich 
povinností z této smlouvy vyplývajících. 
 

 
4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
4.1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění předmětu této smlouvy je stanovena od 

1. 11. 2019 do 30. 4. 2023. 
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4.2. Smluvní strany se dohodly, že v závislosti na klimatických podmínkách (spad sněhu, 

tání, apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na změně termínu zahájení zimní 
údržby, popřípadě jejího ukončení, tedy dohodnout se, že dodavatel začne s realizací 
této smlouvy dříve než 1. 11. 2019 a skončí později než 30. 4. 2023, nikoli však déle 
než 30. 6. 2023. 
 

4.3. Místem plnění je území Města Jilemnice. 
 

5. CENA PLNĚNÍ 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen hradit dodavateli za poskytnutí 
plnění dle této smlouvy cenu poskytnutého plnění, a to ve výši a způsobem stanoveným 
v této smlouvě. 
 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění bude kalkulována dle níže uvedených 
jednotkových sazeb: 

 
 Definice plnění Měrná 

jednotka 
(MJ) 

Cena v Kč bez DPH 

1 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity 
(nákladní automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry 
nebo stavitelnou 

1 hodina 1.950,- Kč 

2 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity 
(nákladní automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry 
disponující povinně stavitelnou radlicí 

1 hodina 
1.950,- Kč 

3 Fréza pro rozšiřování komunikací a pro nakládání sněhu 1 hodina 2.200,- Kč 
4 Fréza na odklízení sněhu s chodníků 1 hodina 1.950,- Kč 
5 Mechanismus na údržbu chodníků (pluhování a posyp) 1 hodina 1.950,- Kč 
6 Nakladač 1 hodina 1.950,- Kč 
7 Sypač* 1 hodina 1.950,- Kč 
8 Nákladní automobil na odvoz sněhu s kapacitou min 6 

m3 sněhu 1 hodina 800,- Kč 

9 Posypový materiál - sůl NaCl  1 t 2.900,- Kč 
10 Posypový materiál - drť frakce 4/8 1 t 700,- Kč 
11 Posypový materiál - sůl CaCl2 na silnice  1 t 1.200,- Kč 
12 Posypový materiál - solanka koncentrace 18 – 21 

hmotnostních % 1 l 2,- Kč 

13 Služby dispečinku 1 měsíc 15.000,- Kč 
 

 
5.3. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna na základě faktur – daňových 

dokladů vystavených dodavatelem za plnění provedené v předchozím kalendářním 
měsíci. Objednatel bude dodavateli hradit pouze skutečně provedené bezvadné plnění a 
skutečnou spotřebu posypových materiálu. Plnění provedené v rozporu s touto 
smlouvou není objednatel povinen dodavateli uhradit. Pro vyloučení všech pochybností 
se smluvní strany dohodly, že cenu za poskytování služeb dispečinku bude objednatel 
hradit pouze za měsíce, ve kterých má být prováděna zimní údržba dle této smlouvy. 
 

5.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že objednatel není povinen 
hradit dodavateli jakékoli jiné platby, než platby vymezené v této smlouvě. Objednatel 
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tak není zejména povinen hradit dodavateli poplatek za pohotovost, paušály úklidové a 
svozové techniky, náklady na přistavení úklidové a svozové techniky atd. 
 

5.5. Nestanoví-li tato smlouva jinak je cena plnění stanovena jako cena nejvýše přípustná se 
započtením všech rizik, zisku, finančních vlivů a veškerých nákladů potřebných ke 
splnění předmětu díla, např. náklady na pracovní síly, řízení a administrativu, dopravu, 
stroje, náhradní díly, ostatní materiály, ostatní jízdní výkony (zejm. držení pohotovosti, 
přejezdy posypových vozidel a vozidel dispečinku), pohonné hmoty a veškerou další 
režii dodavatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 
 

5.6. Objednatel odsouhlasí cenu fakturovaného plnění podle předaného výkazu provedených 
úkonů při údržbě místních komunikací jednotlivými mechanismy včetně časových 
údajů provedených prací. Výkazy provedených prací budou objednateli předávány k 
odsouhlasení vždy za každý kalendářní týden, a to do pěti pracovních dnů po skončení 
této doby. Splatnost faktur se sjednává na třicet dní. 
 

5.7. Cena plnění může být měněna a upravována pouze dodatkem k této smlouvě, a to 
výhradně dojde-li k zákonné změně sazby daně z přidané hodnoty (tj. sazba DPH bude 
zvýšena nebo snížena). 
 

5.8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu ceny plnění, která neodpovídá předanému 
výkazu provedených úkonů při plnění předmětu této smlouvy. 
 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 

6.2. Cena za řádně a včas poskytnuté plnění bude objednatelem hrazena postupně na základě 
skutečně poskytnutého plnění, a to vždy měsíčně zpětně. 
 

6.3. Dodavatel je povinen vyhotovit do pěti (5) pracovních dnů po skončení fakturovaného 
kalendářního měsíce soupis plnění poskytnutého v kalendářním měsíci, za který je 
plnění fakturováno, včetně soupisu provedeného materiálu a předložit jej objednateli ke 
schválení. Uvedený soupis, schválený objednatelem, je dodavatel povinen předložit 
objednateli spolu s příslušnou fakturou – daňovým dokladem.  
 

6.4. Přílohou soupisu poskytnutého plnění musí být datové výstupy (elektronické knihy jízd) 
z mobilních jednotek GPS umístěných ve strojovém vybavení dodavatele, jakož i soupis 
prací provedených zařízeními, které nemají GPS jednotky (ruční zařízení). 
 

6.5. Přílohou soupisu poskytnutého plnění musí dále být soupis množství spotřebovaných 
posypových hmot po jednotlivých posypových vozech a dnech. 
 

6.6. Faktura – daňový doklad vystavený dodavatelem musí splňovat náležitosti účetního a 
daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a 
zákona a dani z přidané hodnoty, konkrétně musí obsahovat zejména: 

 

6.6.1. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 
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6.6.2. číslo dokladu, 
6.6.3. den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
6.6.4. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a 

variabilní symbol, 
6.6.5. účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
6.6.6. název plnění 
6.6.7. důvod účtování s odvoláním na smlouvu; 
6.6.8. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
6.6.9. seznam příloh, 
6.6.10. soupis provedených prací schválený objednatelem, 
6.6.11. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

 

6.7. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 
oprávněn vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nové řádné faktury – daňového 
dokladu. Právo objednatele dle předchozí věty zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 
čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu dodavatelem. Počínaje 
dnem doručení opravené faktury – daňového dokladu objednateli začne plynout nová 
lhůta splatnosti. Dodavatel, je však povinen opravit vady faktury – daňového dokladu 
nebo fakturu – daňový doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu 
objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva 
nemá účinky spojené s vrácením faktury – daňového dokladu dle tohoto odstavce 
smlouvy. 
 

6.8. Doba splatnosti ceny poskytnutého plnění dle této smlouvy je stanovena na třicet (30) 
kalendářních dnů ode dne doručení řádné faktury – daňového dokladu objednateli. 
 

6.9. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. Veškeré platby dle této smlouvy se považují za uhrazené okamžikem 
jejich odepsání z účtu povinné strany ve prospěch účtu strany oprávněné. 
 

6.10. Dodatečná plnění provedená dodavatelem, aniž by byla sjednána příslušná změna 
smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou dodavateli uhrazena. To 
neplatí, pokud objednatel provedení takových dodatečných plnění dodatečně písemně 
schválí. 
 
 

7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ 
 

7.1. Dodavatel se při odstraňování sněhu dle této smlouvy zavazuje dodržovat tyto 
požadavky objednatele: 
 
7.1.1. při odvozu většího množství sněhu bude na nakládání použita sněhová fréza; 

 
7.1.2. po dobu odvozu sněhu budou jednotlivé ulice krátkodobě uzavřeny – označení 

dopravními značkami zajistí na své náklady dodavatel, který je rovněž povinen 
zajistit, že takové uzavírky budou v souladu se všemi relevantními právními 
předpisy; 
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7.1.3. pokud situace nebude vyžadovat co nejrychlejší odvážení sněhu, bude sníh 
odvezen v době, kdy ulice nejsou zaplněny parkujícími automobily, to je ve 
všední den v době mezi 16:30 a 22:00 hod a v sobotu. Sníh bude odvážen na 
místa, která budou operativně dohodnutá zástupci objednatele a dodavatele s 
ohledem na jeho množství. 

 
7.2. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen na své náklady zajistit posypový 

materiál, včetně likvidace (odstranění) tohoto posypového materiálu z ploch, které jsou 
předmětem zimní údržby dle této smlouvy. V této souvislosti se dodavatel zavazuje 
zajistit si na území Města Jilemnice na své náklady potřebné skladovací prostory a 
plochy pro uložení posypového materiálu a předložit objednateli doklad prokazující 
zajištění prostor dle tohoto odstavce smlouvy nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy. 
 

7.3. Dodavatel se zavazuje zajistit před začátkem zimního období označení nebezpečných 
míst a takových míst, kde by mohlo při provádění zimní údržby dojít k poškození 
městského mobiliáře a dalšího majetku ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob. Po 
skončení zimní údržby provede dodavatel demontáž tohoto značení. K 30. 4. 
příslušného roku bude zhotoven soupis škodných událostí, který obě strany zašlou jako 
škodní událost pojišťovacímu ústavu dodavatele k likvidaci. Dodavatel se zavazuje 
zajistit opravu poškozeného majetku objednatele. 
 

7.4. Dodavatel se zavazuje vést předepsanou evidenci (deník dispečera, přehled vývoje 
počasí, prvotní doklady vedené provozními pracovníky o provedených výkonech, o 
spotřebě posypových materiálů apod.) osvědčující průběh zajišťování zimní údržby. 
 

7.5. Dodavatel se zavazuje při zajišťování zimní údržby spolupracovat s orgány objednatele, 
orgány státní i městské policie, účastnit se dle potřeby vyšetřování dopravních nehod, u 
kterých je podezření, že vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti. 
 

7.6. Dodavatel se zavazuje spolupracovat s objednatelem v případě vyhlášení stavu 
kalamity. 
 

7.7. Dodavatel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo 
ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen 
zejména, nikoliv však pouze: 

 
7.7.1. zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 

řádným způsobem; 
 

7.7.2. zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu 
prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);  
 

7.7.3. dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele; 
 

7.7.4. chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady. 
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7.8. Veškeré činnosti je dodavatel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
jinak nese veškerou zodpovědnost za porušení právních předpisů. Dodavatel nese 
odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami. 
 
 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 

8.1. Dodavatel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické. Za dodržování těchto předpisů v místě 
plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost 
dodavatel. 
 

8.2. Dodavatel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním 
díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu 
příslušných právních předpisů. 
 

8.3. Pracovníci dodavatele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní 
firmou dodavatele. Za splnění této povinnosti dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost.  
 

8.4. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 
 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, SANKCE 
 

9.1. Dodavatel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí 
osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména 
za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo 
dodavatelem při poskytování plnění užito, jakož i za škodu způsobenou provozní 
činností, pokud je za takovou činnost uznáno poskytování plnění dodavatelem. 
 

9.2. Při neprovádění nebo vadném provádění plnění dle této smlouvy se dodavatel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neprovádění nebo vadného provádění plnění. 
 

9.3. Dodavatel se zavazuje při nesplnění povinnosti dle této smlouvy uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
  

9.4. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů poté, co dodavatel obdrží její vyúčtování 
od objednatele. Ve vyúčtování objednatel uvede rovněž porušení smluvních povinností 
ze strany dodavatele, za které je smluvní pokuta požadována.  
 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud dodavatel smluvní pokutu ve sjednané lhůtě 
neuhradí, je objednatel oprávněn si tuto smluvní pokutu započíst oproti ceně za 
provedené dílo vyúčtované dodavatelem objednateli za následující měsíc plnění této 
smlouvy. 
 



10 
 

9.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je dodavatel oprávněn účtovat 
objednateli zákonný úrok z prodlení. 
 

9.7. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen ani omezen nárok objednatele na náhradu 
škody. 
 
 

10. POJIŠTĚNÍ 
 

10.1. Dodavatel předložil před podpisem této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v 
souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, kdy toto pojištění bude trvat po celé 
smluvní období. Kopie pojistné smlouvy dodavatele tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. I 
přes toto ujednání se dodavatel zavazuje, že vždy k 30. 9. příslušného roku doloží 
objednateli, že pojištění trvá i pro další období. Smluvní strany se dohodly, že pojištění 
musí být sjednáno na částku ve výši minimálně 1.000.000,- Kč s výší spoluúčasti 
maximálně 10 %. 
 

10.2. Dodavatel se zavazuje neprodleně oznamovat objednateli případné škody vzniklé při 
provádění zimní údržby na majetku objednatele či třetích osob nebo na zdraví třetích 
osob. Dále se dodavatel zavazuje spolupracovat s příslušnou pojišťovnou při likvidaci 
jednotlivých pojistných událostí tak, aby nedošlo k prodlení. 
 

10.3. Dodavatel se zavazuje po ukončení zimní údržby provést se zástupcem objednatele 
kontrolu za účelem zjištění škod při provádění zimní údržby, které nebylo možno zjistit 
během zimního období. Dodavatel prohlašuje, že mu je známa skutečnost, že nese 
odpovědnost nejen za škody způsobené jeho činností na majetku objednatele či třetí 
osoby, ale i smluvních partnerů provádějících pro něho zimní údržbu komunikací, 
sjednaných prostor a chodníků po celou dobu trvání smlouvy. 
 

10.4. Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám z důvodu na straně dodavatele, 
tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny dodavatelem. 
 

10.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem pracovníkovi 
dodavatele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena jednáním nebo 
opominutím objednatele nebo jeho pracovníka. 
 

10.6. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje 
dodavatele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů 
odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta. 
 

11. PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ, DISPEČINK 
 

11.1. Dodavatel je povinen zajistit dispečink zimní údržby místních komunikací s možností 
okamžité komunikace s vozidly provádějícími údržbu. Ta musí být za tímto účelem 
vybavena radiostanicemi nebo mobilními telefony. 
 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen operativně zajišťovat náhradní 
techniku a osoby tak, aby bylo zajištěno řádné plnění jeho povinností z této smlouvy 
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vyplývajících. Popis operativního zajištění náhradní techniky a způsob zajištění 
běžných oprav strojního zařízení je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. 
 

11.3. Dodavatel je povinen zajistit, aby v Zimním období byla z jeho strany zajištěna 
dostupnost techniky a osob určených pro plnění této smlouvy v rozsahu nezbytném ke 
splnění požadavků stanovených vyhláškou města Jilemnice č. 5/2009, pro zimní údržbu 
pozemních komunikací (zejména co do času nástupů, rozsahu úklidu atd.) - pohotovost. 
Smluvní strany činí nesporným, že cena za pohotovost je součástí ceny díla a nebude 
dodavatelem fakturována samostatně ani objednatelem samostatně hrazena. 
 

11.4. Dodavatel prohlašuje, že za účelem realizace plnění této smlouvy disponuje technikou 
v rozsahu nezbytném k řádnému plnění jeho povinností dle této smlouvy, jakož i 
v rozsahu odpovídajícím minimálním požadavkům objednatele uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje disponovat po celou dobu trvání 
této smlouvy uvedenou technikou alespoň v rozsahu uvedeném v Nabídce dodavatele. 
Přehled techniky (mechanizace) dodavatele určené k plnění předmětu zakázky je 
uveden v příloze č. 4 této smlouvy. 
 

11.5. Dodavatel se zavazuje zajistit ve všech vozidlech provádějících zimní údržbu dle této 
smlouvy (mimo ručně vedených fréz) on-line GPS jednotky umožňující archivaci a 
vytištění výpisu o pohybu vozidla s uvedením ujeté trasy a času. 
 

11.6. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 30. 9. příslušného roku předložit objednateli soupis 
veškeré mechanizace, se kterou bude provádět zimní údržbu, popř. vlastní návrh na 
zajištění sjízdnosti místních komunikací do více okruhů.  
 

11.7. Dodavatel prohlašuje, že za účelem realizace plnění této smlouvy disponuje 
dostatečným personálním obsazením v rozsahu nezbytném k řádnému plnění jeho 
povinností dle této smlouvy, jakož i v rozsahu odpovídajícím minimálním požadavkům 
objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Přehled osob 
určených k zajištění řádného plnění této smlouvy je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. 
 

11.8. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 30. 9. příslušného roku předložit objednateli 
přehled všech osob, které se budou podílet na provádění zimní údržbu dle této smlouvy. 
 

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

12.1. Dodavatel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy dodržovat veškeré právní 
předpisy, zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, 
vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v 
platném znění, a dále vyhlášku Města Jilemnice č. 3/2000 o odstraňování závad ve 
schůdnosti komunikací a nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009, kterým se vymezuje 
rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků. 
 

12.2. Dodavatel se zavazuje provádět dílo na vlastní náklady v souladu s právními předpisy 
dle podmínek uvedených v této smlouvě, v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a 
v souladu se svou nabídkou, kterou podal do zadávacího řízení. 
 

12.3. Objednatel se zavazuje předávat dodavateli jednotlivé požadavky na zajištění zimní 
údržby bez zbytečného odkladu, a to osobně, telefonicky či e-mailem. 
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12.4. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu řešit se dodavatelem záležitosti, které 

vzniknou při provádění zimní údržby. 
 

13. TRVÁNÍ SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných právních předpisů a 
uzavírá se na dobu určitou do 30. 4. 2023. 
 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany dodavatele. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
 
13.2.1. dlouhodobé neprovádění nebo dlouhodobé vadné provádění plnění 

dodavatelem bez objektivních důvodů a bez zavinění objednatele, přičemž za 
dlouhodobé se považuje neprovádění nebo vadné provádění plnění po dobu 
pěti kalendářních dnů v součtu za jedno zimní období (tzn. od 1. 11. do 30. 4. 
následujícího roku); nebo 

 
13.2.2. nejméně pět případů neprovádění nebo vadného provádění služeb bez zavinění 

objednatele v součtu za jedno zimní období (tzn. od 1. 11. do 30. 4. 
následujícího roku); 

 
13.2.3. bezdůvodné přerušení provádění díla; 

 
13.2.4. zahájení insolvenční řízení vůči dodavateli; 

 
13.2.5. zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dodavatele; 

 
13.2.6. vstup dodavatele do likvidace. 

 
13.3. Výpověď dle ustanovení odst. 13.2 této smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením 

důvodů výpovědi, jinak je výpověď neplatná. Výpověď je účinná dnem jejího doručení 
dodavateli. Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré 
doložené náklady a ztráty vzniklé v souvislosti s tímto ukončením smlouvy. 
 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez 
udání důvodů, a to písemnou výpovědí doručenou dodavateli. Výpovědní lhůta činí 
v tomto případě šest (6) měsíců a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po 
jejím doručení dodavateli. 
 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě neprovádění nebo vadného provádění služeb 
ze strany dodavatele je objednatel oprávněn tyto služby zadat k provedení třetí straně na 
náklady dodavatele.   
 

14. VYŠŠÍ MOC 
 

14.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci.  
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14.2. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně
nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v
dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka,
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní
katastrofy.

14.3. Vyšší mocí nejsou překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení
s plněním svých povinností či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

15. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

15.1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou zmocněné.

15.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou
nebo osobně proti podpisu.

15.3. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný,
pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.

16. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

16.1. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

17. ZÁSTUPCI DODAVATELE A OBJEDNATELE

17.1. Zástupcem objednatele ve věcech technických je odbor rozvoje, investic a
majetku, oddělení MTS - vedoucí

17.2. Zástupcem dodavatele ve věcech technických je vedoucí provozu
Harrachov.

17.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v rámci této smlouvy vystupovat jiná osoba,
je povinna se prokázat plnou mocí.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pokud smlouva nestanoví
jinak.

18.2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,
zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení
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díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle
smlouvy.

18.3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se
písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do
patnácti (15) dnů od doručení tohoto návrhu.

18.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále
jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by
nahradilo kolizní ustanovení.

18.5. Smlouva je uzavírána elektronicky a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této
smlouvy.

18.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 Vyhláška města Jilemnice č. 5/2009
Příloha č. 2 Technická specifikace rozsahu údržby
Příloha č. 3 Jednotkový ceník dodavatele
Příloha č. 4 Soupis mechanizace využívané k plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 5 Specifikace operativního zajištění náhradní techniky a způsob

zajištění běžných oprav strojního zařízení
Příloha č. 6 Přehled osob určených k zajištění řádného plnění smlouvy
Příloha č. 7 Kopie pojistné smlouvy dodavatele
Příloha č. 8 Kopie nabídky dodavatele

V Jilemnici dne V Praze dne

Objednatel Dodavatel

























Příloha č. 3
Jednotkový ceník dodavatele

Definice plnění Měrná
jednotka

(MJ)

Cena v Kč bez DPH

1 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity (nákladní
automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry nebo
stavitelnou

1 hodina
1.950,- Kč

2 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity (nákladní
automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry disponující
povinně stavitelnou radlicí

1 hodina
1.950,- Kč

3 Fréza pro rozšiřování komunikací a pro nakládání sněhu 1 hodina 2.200,- Kč
4 Fréza na odklízení sněhu s chodníků 1 hodina 1.950,- Kč
5 Mechanismus na údržbu chodníků (pluhování a posyp) 1 hodina 1.950,- Kč
6 Nakladač 1 hodina 1.950,- Kč
7 Sypač* 1 hodina 1.950,- Kč
8 Nákladní automobil na odvoz sněhu s kapacitou min 6 m3

sněhu 1 hodina 800,- Kč

9 Posypový materiál - sůl NaCl 1 t 2.900,- Kč
10 Posypový materiál - drť frakce 4/8 1 t 700,- Kč
11 Posypový materiál - sůl CaCl2 na silnice 1 t 12.000,- Kč
12 Posypový materiál - solanka koncentrace 18 – 21

hmotnostních % 1 l 2,- Kč

13 Služby dispečinku 1 měsíc 15.000,-Kč

Ing. Olga
Šmídlov

Ing. Aleš Hampl,
MBA





 

Soupis mechanizace využívané k plnění předmětu smlouvy 
 

 

Popis vozidla Značka /Typ RZ/výrobní 
číslo Počet ks Provozovatel 

Kopie 
VTP/karta 
majetku 

Nosič výměnných nástaveb se 
sypačem o objemu 4 m3 s čelní 

radlici s gumovými břity a průjezdní 
šířkou 2495 mm 

Mercedes Benz 
Actros 1832 2AM 5947 1 AVE CZ VTP 

Nosič výměnných nástaveb se 
sypačem o objemu 2,5 m3 s čelní 

radlicí s gumovými břity a průjezdní 
šířkou 2830 mm 

Mercedes Benz 
ATEGO 1018 1AM 7815 1 AVE CZ VTP 

Nosič výměnných nástaveb se 
sypačem o objemu 5 m3 s čelní 

radlicí s gumovými břity a průjezdní 
šířkou 3000 mm 

Mercedes Benz 
Actros 1836 3AC 5489 1 AVE CZ VTP 

Sněhová fréza o hmotnosti 1150 kg 
vhodná pro rozšiřování komunikací a 

pro nakládání sněhu 
Beilhack BFO 251 Z - 1 AVE CZ 

Osvědčení o 
přípojném 
pracovním 

stroji 
Fréza na odklízení sněhu z chodníků 

 
SMIDT  
Husqvarna - 2 AVE CZ Karta 

majetku 
Nosič komunálního nářadí se 

sypačem o objemu 0,6 m3 s čelní 
radlicí PVS 130 vhodný pro odklízení 

sněhu z chodníků 

Holder C 245 
Holder C-TRSC 

M480 

A00 5862 
A00 6466 2 AVE CZ VTP 

Kolový nakladač KRAMER  A00 8477 1 AVE CZ VTP 

Nosič kontejnerů na odvoz min. 6 m3 
sněhu 

MB ACTROS 3344 
MB AROCS 2645 

MB ACTROS 3344 

4AA 2068 
4AK 4884 
6A8 6924 

3 AVE CZ VTP 

 



Specifikace operativního zajištení nahradní techniky a způšob zajištení
beznych oprav štrojního zarízení

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

IČ: 493 56 089 prohlašuje, že běžné i operativní opravy zajišťuje tým provozovny Harrachov ve vlastních

prostorách dílen, kde jsou k dispozici proškolení technici na provádění těchto úkonů.

Při opravě techniky disponuje provozovna dostatečnými zásobami náhradních dílů, v případě potřeby

má zajištěné smluvní partnery na dodej dílů v co nejkratším termínu tak, aby nedošlo k průtahům s

opravou.

Dále je možnost v rámci společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. využít operativně totožnou

techniku z jiných provozoven společnosti.

V Praze dne

....... .............................

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga
Šmídlová

Ing. Aleš Hampl,
MBA





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - přehled techniků a technických útvarů

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČ: 49356089

čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné zakázky budou podílet tyto technické útvary a techničtí

pracovníci:

Technický útvar

AVE CZ odpadové hospodářství – provozovna Harrachov

Techničtí pracovníci

Jméno Pozice

Ředitel provozovny

Vedoucí provozu

dispečer

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a vážné vůle, nikoli v omylu a jsem

si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze ………………………….

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga
Šmídlov

Ing. Aleš Hampl,
MBA
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, Tel.: Fax: E-mail:
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19775, IČO: 49356089, DIČ: CZ 49356089

Identifikační údaje uchazeče:

Název společnosti: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 493 560 89

DIČ: CZ 493 560 89

Bankovní spojení:

Spisová značka v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775

Statutární orgán: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M.– jednatel společnosti

Mgr. Roman Mužík – jednatel společnosti

Ing. Dušan Svoboda – jednatel společnosti

Bc. František Dombek – jednatel společnosti

Ostatní osoby oprávněné

jednat za uchazeče: Ing. Milan Korecký, prokurista

Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista

Ing. Aleš Hampl, MBA, prokurista

Ing. Olga Šmídlová, prokuristka

Telefon:

Fax:

e-mail:

www: http://www.ave.cz

Datová schránka: w23cc6d



Příloha č. 3 ZD

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: „Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období
2019–2023“

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-023779

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Jilemnice

Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název/ AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Sídlo/místo podnikání/ Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezením

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

Kontaktní osoba: vedoucí provozu

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení a číslo účtu:

Je/není plátcem DPH: Jsme plátci DPH

Nabídková cena:

Položka
Cena v Kč bez

DPH
DPH

Cena v Kč
včetně DPH

1. Nabídková cena za jeden
cyklus

65.225,- Kč 13.697,25 Kč 78.922,25 Kč

2. Celková nabídková cena za
1 sezónu

2.804.675,- Kč 588.981,75 Kč 3.393.656,75 Kč

3 Nabídková cena za celé
období 2019–2023 (4
sezóny)

11.218.700,- Kč 2.355.927,- Kč 13.574.627,- Kč

4 Služby dispečinku za 24
měsíců (4 sezony)

360.000,- Kč 75.600,- Kč 435.600,- Kč

5. Celková nabídková cena
(součet řádků 3 a 4 výše)

11.578.700,- Kč 2.431.527,- Kč 14.010.227,- Kč
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Dodavatel nespadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise
2003/361/ES1 , a to pro účely vyplnění formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“,
uveřejňovaného ve Věstníku veřejných zakázek.

Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele:

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Jiří Šmíd, MBA, Ing. Aleš Hampl, MBA, Ing. Olga
Šmídlová, Ing. Milan Korecký

Funkce: Prokuristé společnosti

Informace o oprávnění jednat za či jménem dodavatele:

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpis z Obchodního rejstříku

V Praze

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

1 Dle definice uvedené v tomto doporučení Komise (viz http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=URISERV%3An26026) je:

- mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz
aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR,

- malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,
- střední podnik: méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR.

Ing. Olga
Šmídlová

Ing. Aleš Hampl,
MBA



Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Čestná prohlášení o splnění části základní způsobilosti

Název veřejné zakázky: „Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období
2019–2023“

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2019-023779

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Město Jilemnice

Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

IČO: 00275808

DIČ: CZ00275808

Čestné prohlášení dodavatele:

Právnická osoba: Jako účastník zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., IČ:493 56 089 se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 zastoupený
Jednateli: Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M. Mgr. Romanem Mužíkem, Ing. Dušanem Svobodou,
Bc. Františkem Dombekem

Prokuristy: Mgr. Jiřím Šmídem, MBA, Ing. Alešem Hamplem, MBA, Ing. Olgou Šmídlovou, Ing.
Milanem Koreckým, čestně prohlašuji, že:

a) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani,

b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

c) nejsem v likvidaci podle § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani nejsem v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

d) proti mně nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku podle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ani nejsem v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele,

e) vůči mně nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani nejsem v obdobné
situaci podle právního řádu země sídla dodavatele,

V Praze

_________________

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga
Šmídlová

Ing. Aleš Hampl,
MBA
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vedeného podle § 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 02.09.2019

1. Identifikační údaje o dodavateli
1.1. Obchodní firma/Název
AVE CZ  odpadové hospodářství s.r.o.

1.2. Sídlo
Pražská 1321/38a
10200  Praha 
Česká republika

1.3. IČO
49356089

1.4. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů Funkce ve statutárním orgánu
Bc. František Dombek jednatel

Mgr. Roman Mužík jednatel

Jiří Nováček jednatel

Ing. Dušan Svoboda jednatel

Způsob jednání
Za společnost jednají a podepisují společně alespoň dva jednatelé.

1.5. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem dodavatele

Jméno a příjmení 
osoby

Právní titul jednání jménem 
dodavatele Způsob jednání Datum platnosti 

do

Ing. Aleš Hampl prokurista Viz poznámka 1 za 
tabulkou  

Ing. Milan Korecký prokurista Viz poznámka 2 za 
tabulkou  

Mgr. Jiří Šmíd, MBA. prokurista Viz poznámka 3 za 
tabulkou  

Ing. Olga Šmídlová prokurista Viz poznámka 4 za 
tabulkou  

Pozn. 1
Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně. Prokurista jedná a 
podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.
Pozn. 2
Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně. Prokurista jedná a 
podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.
Pozn. 3
Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně. Prokurista jedná a 
podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.
Pozn. 4
Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně. Prokurista jedná a 
podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.
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2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle:
§ 74 odst. 1 písm. a)
nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické
osoby uvedené v bodech 1.1. – 1.5. tohoto výpisu),
§ 74 odst. 1 písm. b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
§ 74 odst. 1 písm. c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění,
§ 74 odst. 1 písm. d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
§ 74 odst. 1 písm. e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.

3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle:

3.1. § 77 odst. 1 – profesní způsobilost

Výpis z obchodního rejstříku

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) – oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání
Obory

činnosti
Datum

vystavení
Datum

platnosti

Výpis z
živnostenského
rejstříku

notářka
v Praze

Činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové
evidence

10.12.2010

Výpis z
živnostenského
rejstříku

notářka
v Praze

Geologické práce 10.12.2010

Výpis z
živnostenského
rejstříku

notářka
v Praze

Montáž, opravy, revize a zkoušky
elektrických zařízení

10.12.2010

Výpis z
živnostenského
rejstříku

notářka
v Praze

Opravy silničních vozidel 10.12.2010

Výpis z
živnostenského
rejstříku

notářka
v Praze

Podnikání v oblasti nakládání s
nebezpečnými odpady

10.12.2010

Výpis z
živnostenského
rejstříku

notářka
v Praze

Provádění staveb, jejich změn a
odstraňování

10.12.2010

Výpis z
živnostenského
rejstříku

, notářka
v Praze

Viz poznámka 1 za tabulkou 10.12.2010

Výpis z Viz poznámka 2 za tabulkou 10.12.2010
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Výpis z
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v Praze

Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona

Viz. poznámka
3 za tabulkou

10.12.2010

Pozn. 1
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5
tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, -
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
Pozn. 2
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Pozn. 3
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování technických služeb
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
Testování, měření, analýzy a kontroly

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 08.07.2005.
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 01.02.2019.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 02.09.2019

Evidenční číslo: W19090000123

Elektronicky podepsáno
dne 2.9.2019
Česká republika,
Ministerstvo pro místní
rozvoj [IČ 66002222]



Údaje platné ke dni: 2. září 2019 03:36 1/5

Výpis

z , vedenéhoobchodního rejstříku
Městským soudem v Praze

oddíl , vložkaC 19775

Datum vzniku a zápisu: 27. dubna 1993

Spisová značka: C 19775 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Sídlo: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Identifikační číslo: 493 56 089

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
silniční motorová doprava nákladní
- provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
geologické práce
opravy silničních vozidel
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
provádění staveb, jejich změny a odstraňování
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
zámečnictví, nástrojářství
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
čištění a praní textilu a oděvů

Statutární orgán:

jednatel:
 Mgr. ROMAN MUŽÍK,

Jednatel:
 JIŘÍ NOVÁČEK,

Den vzniku funkce: 12. listopadu 2013
jednatel:

 

Den vzniku funkce: 18. prosince 2013
Jednatel:

 

Den vzniku funkce: 1. dubna 2015
Počet členů: 4

Způsob jednání: Za společnost jednají a podepisují společně alespoň dva jednatelé.

Prokura:
Ing. MILAN KORECKÝ,

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 2.9.2019 v 13:10:02.
EPVid:It2cpx3JRu2L34ji7UXuLA
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Ing. ALEŠ HAMPL,

Ing. OLGA ŠMÍDLOVÁ,

Společnost mohou zastupovat a za ni jednat vždy dva prokuristé společně.
Prokurista jedná a podepisuje za společnost s druhým jakýmkoliv prokuristou.
Každý prokurista se podepisuje tím způsobem, že k svému podpisu připojí
dodatek označující prokuru.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
 

Den vzniku členství: 1. dubna 2015
člen dozorčí rady:

 Mgr. HANA KREJČÍ,

Den vzniku členství: 1. dubna 2015
člen dozorčí rady:

 

Den vzniku členství: 1. dubna 2015
člen dozorčí rady:

 KAREL STRNAD,

Den vzniku členství: 1. dubna 2015
Předseda dozorčí

rady:
 

Den vzniku funkce: 2. června 2015
Den vzniku členství: 1. dubna 2015

Počet členů: 5

Společníci:

Společník: AVE CEE Holding GmbH
4021 Linec , Böhmerwaldstrasse 3, Rakouská republika
Registrační číslo: FN 397479d

Podíl: Vklad: 663 250 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 75%

Zástavní právo: Zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. k zajištění splacení veškerých pohledávek, ať
již současných nebo budoucích, existujících nebo podmíněných, které mají
být uhrazeny Povinnými na základě Úvěrové smlouvy ze dne 27.9.2013
a/nebo Finančních dokumentů a/nebo v souvislosti s nimi v maximální výši
270.000.000 EUR (slovy: dvě stě sedmdesát milionů eur), které vzniknou
nejpozději do 6. prosince 2027, podle smlouvy o zastavení obchodního
podílu v AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. ze dne 6. prosince 2013
mezi AVE CEE Holding GmbH a UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
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Datum vzniku zástavního práva: 1. dubna 2014
Společník: KAPRAIN INDUSTRIAL HOLDING LIMITED

1065 Nicosia, Giannou Kranidioti 9, Kyperská republika
Registrační číslo: HE 338896

Podíl: Vklad: 221 083 333,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 25%

Zástavní právo: Podíl je zastaven ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 3608, se sídlem Praha 4 Michle, Želetavská 
1525/1, PSČ 140 92, IČ: 649 48 242 na základě zástavní smlouvy ze dne 
1. 4. 2015, k zajištění veškerých pohledávek, ať již současných nebo 
budoucích, existujících nebo podmíněných ze
Smlouvy o úvěru ze dne 27.9.2013 a/nebo Finančních dokumentů a/nebo v 
souvislosti s nimi v maximální výši 270.000.000 EUR, které vzniknou 
nejpozději do 27. 9. 2027.
Datum vzniku zástavního práva: 17. května 2015

Základní kapitál: 884 333 333,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Datum sepsání notářského zápisu: 17.12.1992
Na společnost REO - RWE Entsorgung s.r.o. přešlo jmění zrušené
obchodní společnosti bez likvidace Teslan, a.s. se sídlem
Brandýs n. Labem-Stará Boleslav, Nižší Hrádek 279, identifikační
číslo 61 67 24 91, včetně práv a povinností z pracovněprávních
vztahů, z důvodu převodu jmění na jednoho akcionáře, t.j.
společnost REO - RWE Entsorgung s.r.o.
Na společnost jako na nástupnickou společnost přešlo jmění zrušené obchodní 
společnosti RPS - EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 38, 
identifikační číslo 604 70 607, a jmění zrušené obchodní společnosti 
REODEPONA s.r.o. se sídlem Plzeň, Hankova 2759/14, PSČ 301 33, 
identifikační číslo 643 57 457,
z důvodu fúze formou sloučení, včetně práv a povinností
z pracovněprávních vztahů.
Na základě smlouvy o fúzi ze dne 13.02.2006 přešlo na společnost jmění 
zanikající společnosti FRYMES - TECHNICKÉ SLUŽBY s.r.o., IČ: 253 80 745 se 
sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Ostravská 291, PSČ 739 11, zapsané 
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 16384.
Na základě smlouvy o fúzi ze dne 23.4.2007 přešlo na společnost jmění 
zanikající společnosti SLUŽBY KATTENBECK, s.r.o., IČ: 182 27 058, sídlo 
Karlovy Vary, Jáchymovská 40, PSČ 360 04, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 1416.
Na základě projektu fúze ze dne 20.1.2011 přešlo na společnost jmění zanikající 
společnosti AVE komunální služby s.r.o., IČ: 60491736, Praha 10, Pražská 
1321/38a, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu 
v Praze v oddílu C, vložce 27714.
Na obchodní společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Praha 
2, Rumunská 1,PSČ 120 00, IČ 493 56 089, jako nástupnickou společnost, 
přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 31.3.2008 jmění obchodních 
společností AVE CZ Jindřichův Hradec s.r.o. se sídlem Jindřichův Hradec, 
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Václavská 609, IČ 482 02 606 a SOH Benátky nad Jizerou s.r.o. se sídlem 
Benátky nad Jizerou, Zámek 49, okres Mladá Boleslav, PSČ 294 71, IČ 475 38 
074, jako zanikajících společností.
     Obchodní společnost  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Praha 
2, Rumunská 1,PSČ 120 00, IČ 493 56 089 je podle smlouvy o fúzi sloučením ze 
dne 31.3.2008 univerzálním právním nástupcem obchodní společnosti AVE CZ 
Jindřichův Hradec s.r.o. se sídlem Jindřichův Hradec, Václavská 609, IČ 482 02 
606, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích  v oddílu C vložce 2412 a  obchodní společnosti SOH 
Benátky nad Jizerou s.r.o. se sídlem Benátky nad Jizerou, Zámek 49, okres 
Mladá Boleslav, PSČ 294 71, IČ 475 38 074, dosud zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městkým soudem v Praze v oddílu C vložce 18093.
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 26.01.2009 přešlo na společnost 
jmění zanikající společnosti AVE Pardubice s.r.o., IČ: 252 86 374, se sídlem 
Pardubice, Bílé Předměstí, Okružní 705, PSČ 530 03, zapsané v obchodním 
rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 13045. Na základě 
projektu fúze sloučením ze dne 26.01.2009 přešlo na společnost jmění zanikající 
společnosti AVE CZ HOŘOVICE s.r.o., IČ: 251 45 096, se sídlem Hořovice, Pod 
nádražím 654, PSČ  268 01, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v 
Praze v oddílu C, vložce 53372. Na základě projektu fúze sloučením ze dne 
26.01.2009 přešlo na společnost jmění zanikající společnosti FORTYGO s.r.o., 
IČ: 263 70 158, se sídlem Nejdek, Závodu míru 443, PSČ 362 21, zapsané v 
obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce 15975.
Na základě projektu fúze sloučením ze dne 10.02.2010  přešlo na společnost 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 493 56 089, se sídlem Pražská 
1321/38a, Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským 
soudem v Praze v oddíle C vložce 19775, jmění zanikající společnosti AVE 
Rumburk s.r.o., IČ: 646 50 928, se sídlem Rumburk, Královská 173/5, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu 
C vložce 10182.
Na základě projektu fúze ze dne 06.03.2012 přešlo na společnost jmění 
zanikající společnosti ZITAS - TKO spol. s r.o., se sídlem Otovice, Mostecká 95, 
PSČ 360 01, IČ 468 87 601, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu 
v Plzni v oddílu C, vložce 2979.
Na společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako nástupnickou 
společnost přešlo na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 
16.1.2013 jmění zanikajících společností EKO-BIO VYSOČINA, spol. s r.o., IČ: 
26279398, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1, PSČ: 11000, zapsané v 
obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187662, a AVE 
Františkovy Lázně s.r.o., IČ: 29102693, se sídlem Žírovnická 308/2, Františkovy 
Lázně, PSČ: 35101, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, 
oddíl C, vložka 24861.
Na společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako nástupnickou 
společnost přešlo na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 
12.2.2014 jmění zanikajících společností Kogenerace Žalmanov s.r.o., IČ: 
26355779, se sídlem Otovice, Mostecká 95, PSČ 360 01, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 15035, a AVE 
Harrachov a.s., IČ: 28823753, se sídlem Harrachov 656, PSČ 512 46, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, 
vložka 3018. V rámci fúze sloučením byl zvýšen základní kapitál společnosti AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. ze jmění zanikající společnosti AVE Harrachov 
a.s. o částku 1 000 000 Kč.
Na společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost 
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nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících 
společností AVE Nasavrky a.s., IČ: 27498697, se sídlem Nasavrky č.p. 296, PSČ 
538 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové v oddílu B, vložka 2528, AVE komunální služby a.s., IČ: 63483360, se 
sídlem U Vlečky 592, 664 42 Modřice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1757 a CZ EKOLOGIE  HOLDING, 
s.r.o., IČ: 26711737, se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, 
vložka 88941. Základní kapitál společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
byl ze jmění zanikajících společností, resp. společnosti AVE komunální služby 
a.s. zvýšen celkem o částku 1.000.000,-Kč.
Na společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost 
nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající 
společnosti Technické služby Beroun, s.r.o., IČ: 27132340, se sídlem Beroun, 
Viničná 910, PSČ 266 70, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze v oddílu C, vložka 98696.
Na společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost 
nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající 
společnosti AVE Vysočina s.r.o., IČO: 04588941, se sídlem Jihlavská 2208/22, 
Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 90790.
Na společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost 
nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících 
společností AVE Břeclav a.s., IČO: 48911941, se sídlem Sovadinova 943/2, 690 
02 Břeclav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v 
oddílu B, vložka 1080 a AVE Žďár nad Sázavou s.r.o., IČO: 27692841, se sídlem 
Jihlavská 2485/32, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 
52369.



SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB REALIZOVANÝCH DODAVATELEM

Níže podepsaný dodavatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ:49356089,
DIČ:CZ49356089 tímto čestně prohlašuje, že jako dodavatel poskytl řádně a včas v posledních třech (3) letech všechny níže
specifikované služby.

V případě významných služeb, které byly poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli a u kterých není jako příloha tohoto seznamu
vystaveno osvědčení objednatele o poskytnutých službách, dodavatel tímto čestně prohlašuje, že osvědčení nebylo možné získat z důvodů
spočívajících na straně objednatele.

služba spočívající v zimní údržbě pozemních komunikací, zahrnujících úklid sněhu a ledu a posyp komunikací, a to jak ze

silnic, tak i chodníků, kdy hodnota této zakázky činila alespoň 1.000.000 Kč bez DPH ročně.

Subjekt, pro který
byla dodávka
realizována

Období, ve kterém
byla dodávka
realizována

Rozsah dodávky Stručný popis dodávky
Kontaktní osoba/osoba,

která vystavila osvědčení

Název: Město
Harrachov
IČ: 002 75 697
Adresa: Harrachov
150, 512 46 Harrachov

11/2017-03/2019

Zimní údržba města
Harrachov:

provádění zimní
údržby komunikací a

chodníků.

Zimní údržba místních
komunikací v inertním a

chemickém posypu, včetně
údržby chodníků v hodnotě

1.671.078,- CZK bez DPH za
období 11/2017-03/2018 a

2.915.917,50 CZK bez DPH
za období 11/2018-03/2019.

aktní osoba:
místostarosta města,

Název: Město
Jilemnice
IČ: 002 75 808

11/2015-04/2019

Zimní údržba města
Jilemnice:

provádění zimní
údržby komunikací a

Zimní údržba místních
komunikací v inertním a

chemickém posypu, včetně
údržby chodníků a zajištění

Kontaktní osoba:
místostarosta
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Adresa: Masarykovo
náměstí 82, 514 01
Jilemnice

chodníků,
dispečerská činnost.

dispečerské činnosti v rámci
zakázky v hodnotě

1.033.823,50,- CZK bez DPH
za období 11/2015-03/2016,
2.604.406,65 CZK bez DPH
za období 11/2016-03/2017,

2.060.419,- CZK bez DPH za
období 11/2017-03/2018 a

1.794.005,- CZK bez DPH za
období 11/2018-04/2019.

města,

V Praze

……….……………..……………………
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga
Šmídlová

Ing. Aleš Hampl,
MBA



Přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických
zařízení

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČO 493 560

prohlašuje, že k plnění veřejné zakázky „Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období

219-2023“ má k dispozici níže uvedená zařízení a vozidla:

Popis vozidla Značka /Typ
RZ/výrobní

číslo
Počet ks Provozovatel

Kopie
VTP/karta
majetku

Nosič výměnných nástaveb se
sypačem o objemu 4 m3 s čelní

radlici s gumovými břity a průjezdní
šířkou 2495 mm (A, G)

Mercedes Benz
Actros 1832

2AM 5947 1 AVE CZ VTP

Nosič výměnných nástaveb se
sypačem o objemu 2,5 m3 s čelní

radlicí s gumovými břity a průjezdní
šířkou 2830 mm (A, G)

Mercedes Benz
ATEGO 1018

1AM 7815 1 AVE CZ VTP

Nosič výměnných nástaveb se
sypačem o objemu 5 m3 s čelní

radlicí s gumovými břity a průjezdní
šířkou 3000 mm (B, G)

Mercedes Benz
Actros 1836

3AC 5489 1 AVE CZ VTP

Sněhová fréza o hmotnosti 1150 kg
vhodná pro rozšiřování komunikací a

pro nakládání sněhu (C)
Beilhack BFO 251 Z - 1 AVE CZ

Osvědčení o
přípojném
pracovním

stroji
Fréza na odklízení sněhu z chodníků

(D)
SMIDT
Husqvarna

- 2 AVE CZ
Karta

majetku
Nosič komunálního nářadí se

sypačem o objemu 0,6 m3 s čelní
radlicí PVS 130 vhodný pro odklízení

sněhu z chodníků (E)

Holder C 245
Holder C-TRSC

M480

A00 5862
A00 6466

2 AVE CZ VTP

Kolový nakladač (F) KRAMER A00 8477 1 AVE CZ VTP

Nosič kontejnerů na odvoz min. 6 m3
sněhu (H)

MB ACTROS 3344
MB AROCS 2645

MB ACTROS 3344

4AA 2068
4AK 4884
6A8 6924

3 AVE CZ VTP

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a vážné vůle, nikoli v omylu a jsem si

vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne

………………………………………………. …………………

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga
Šmídlová

Ing. Aleš Hampl,
MBA



















































Příloha č. 8 ZD - výše celkové nabídkové ceny

Kalkulace nabídkové ceny za jeden cyklus ve smyslu ust. 9.2 ZD

číslo 

položky
Položka Měrná jednotka

Počet měrných jednotek 

které budou vyčerpány pro 

realizaci 1 cyklu ve smyslu 
ZD

Jednotková cena v 

Kč bez DPH

Celkem v Kč bez 

DPH

1 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity (nákladní

automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry nebo stavitelnou
1 hodina 6

1 950,00 Kč 11 700,00 Kč

2
Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity (nákladní

automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry disponující

povinně stavitelnou radlicí

1 hodina 6
1 950,00 Kč 11 700,00 Kč

3 Fréza pro rozšiřování komunikací a pro nakládání sněhu 1 hodina 0,5 2 200,00 Kč 1 100,00 Kč

4 Fréza na odklízení sněhu s chodníků 1 hodina 0,5 1 950,00 Kč 975,00 Kč

5 Mechanismus na údržbu chodníků (pluhování a posyp) 1 hodina 6 1 950,00 Kč 11 700,00 Kč

6 Nakladač 1 hodina 3 1 950,00 Kč 5 850,00 Kč

7 Sypač 1 hodina 6 1 950,00 Kč 11 700,00 Kč

8 Nákladní automobil na odvoz sněhu s kapacitou min 6 m3 sněhu 1 hodina 0,5
800,00 Kč 400,00 Kč

9 Posypový materiál - sůl NaCl 1 t 1 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč

10 Posypový materiál - drť frakce 4/8 1 t 1 700,00 Kč 700,00 Kč

11 Posypový materiál - sůl CaCl2 na silnice 1 t 0,5 12 000,00 Kč 6 000,00 Kč

12 Posypový materiál - solanka koncentrace 18 – 21 hmotnostních

% 1 l 250
2,00 Kč 500,00 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA JEDEN CYKLUS V Kč bez DPH 65 225,00 Kč

DPH 13 697,25 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA JEDEN CYKLUS V Kč VČETNĚ DPH 78 922,25 Kč

Kalkulace nabídkové ceny za zajištění služeb dispečinku

Položka Měrná jednotka Celkem v Kč bez DPH
1 Služby dispečinku 1 měsíc 15000

Kalkulace celkové nabídkové ceny za celé období 2019 - 2023

Položka Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč včetně DPH

1 Celková nabídková cena zimní údržby za 1 cyklus 65 225,00 Kč 13 697,25 Kč 78 922,25 Kč

2 Celková nabídková cena zimní údržby za 1 sezonu 2 804 675,00 Kč 588 981,75 Kč 3 393 656,75 Kč

3 Celková nabídková cena zimní údržby za celé období 2019 - 2023 11 218 700,00 Kč 2 355 927,00 Kč 13 574 627,00 Kč

4 Celková nabídková cena služeb dispečinku za 24 měsíců 360 000,00 Kč 75 600,00 Kč 435 600,00 Kč

5 Celková nabídková cena pro účely hodnocení 11 578 700,00 Kč 2 431 527,00 Kč 14 010 227,00 Kč

Zadavatel stanoví, že dodavatel je oprávněn doplnit pouze žlutě označené buňky.
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Smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací ve městě
Jilemnice v zimním období 2019 - 2023

Smluvní strany:

Objednatel:
název: Město Jilemnice
adresa (sídlo): Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
zástupce: Mgr. Vladimír Richter, starosta
IČO: 00275808
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu.:

(dále též jen „objednatel“)

a

Dodavatel:
Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

zástupce: jednatelé: Mgr. Ing. Jiří Nováček, LL.M, Mgr. Roman
Mužík, Ing. Dušan Svoboda, Bc. František Dombek
prokuristé: Mgr. Jiří Šmíd, MBA, Ing. Aleš Hampl,
MBA, Ing. Olga Šmídlová, Ing. Milan Korecký

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19775
adresa: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 493 56 089
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále též jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel dále též společně jen „smluvní strany“, jednotlivě pak „smluvní
strana“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění zimní údržby místních
komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023 dle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a v úmyslu být touto
smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

1.1. Objednatel zahájil dne 12. 7. 2019, v souladu s ustanovením § 56 a násl. zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „Údržba 
místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023“, ev. č. veřejné 
zakázky Z2019-023779 (dále jen „veřejná zakázka“). 

 

1.2. S ohledem na výsledky zadávacího řízení, v rámci kterého byla nabídka předložená 
dodavatelem vyhodnocena objednatelem jako nejvýhodnější, uzavírají smluvní strany 
tuto smlouvu, a to na základě dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen 
„zadávací dokumentace“) a závazné nabídky předložené dodavatelem v rámci 
zadávacího řízení (dále jen „Nabídka dodavatele“). 
 

1.3. Tato smlouva byla schválená příslušným orgánem objednatele – tedy Radou města 
Jilemnice na zasedání konaném dne [BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM PŘED 
PODPISEM SMLOUVY]. 

 

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

 

2.1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, mají níže uvedené pojmy význam uvedený 
v tomto článku smlouvy: 

 

Neprovádění nebo 
vadné poskytování 
plnění 

Pod pojmem „neprovádění nebo vadné poskytování 
plnění“ se rozumí: nevyjetí techniky na zajištění údržby 
komunikací, nezajištění průjezdnosti komunikací je-li 

překážkou pouze sníh, neprovedení posypu na vozovkách 
po odstranění sněhové vrstvy v přiměřeném časovém limitu, 
neprovedený odvoz sněhu z komunikací po vyžádání 
zástupcem objednatele 

Povinnost posypu 

vozovky 

Povinnost posypu vozovky znamená snižovat její kluzkost 
vzniklou sněhem, ledovatkou, námrazou, náledím apod. 
posypovým materiálem i s nutným přísunem materiálu k 
posypu. Protože posyp pouze zmírňuje kluzkost 
komunikace a jeho účinek je krátkodobý (posypový materiál 
je provozem vozidel odvát), bude se posyp komunikací a 
chodníků provádět pouze na dopravně důležitých a 
nebezpečných místech, nebude-li objednatelem upřesněno 
jinak 

Povinnost 

dodavatele 

prohrnovat silnice a 

chodníky 

Povinnost dodavatele prohrnovat silnice a chodníky 
znamená shrnovat sníh na okraj vozovky, ať se tam dostal 
spadem s atmosféry, návějemi nebo sesunem (např. ze 
střechy domu). Sníh je dodavatelem prohrnut dříve, než se 
provozem vrstva sněhu ujede s výjimkou velmi 
nepříznivých podmínek. V případě nutnosti se ponechají 
souvislé sněhové vrstvy a propluhováním se pouze udržuje 
rovnost povrchu. S posypem komunikací a chodníků se 
započne až po odstranění sněhu 
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Schůdnost Schůdností je takový stav místních komunikací a chodníků 
určených pro chodce, který umožňuje chůzi přizpůsobenou 
dopravně technickému a stavebnímu stavu komunikace a 
chodníku, povětrnostním podmínkám, osobním 
schopnostem chodce a dalším okolnostem, které může 
chodec předvídat 

Sjízdnost Sjízdnost je takový stav místních komunikací, který 
umožňuje jízdu motorových i nemotorových vozidel, 
přizpůsobenou dopravně technickému a stavebnímu stavu 
komunikace, povětrnostním podmínkám, vlastnostem 
vozidla a nákladu, osobním schopnostem řidiče a dalším 
okolnostem, které může řidič předvídat 

Zimní období Zimním obdobím se rozumí období od 1. 11. do 30. 4. 
Zimní údržba Zimní údržbou se podle této smlouvy rozumí odstraňování 

závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které vznikly jako důsledek 
zimních povětrnostních vlivů a podmínek za zimních situací 
a to tak, aby tato činnost byla prováděna s přihlédnutím ke 
společenským potřebám a k požadavkům dle platných 
právních předpisů. 

 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

3.1. Dodavatel se podpisem této smlouvy zavazuje provádět pro objednatele zimní údržbu 
místních komunikací Města Jilemnice, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této 
smlouvě. 
 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění zimní údržby, je dodavatel povinen: 
 

3.2.1. provádět odstraňování sněhu a provádění posypu na dvou stanovených okruzích 
se stanovením pořadí tras okruhů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených: 
 

(i) v části A přílohy č. 2 této smlouvy; a 

(ii) v části B přílohy č. 2 této smlouvy. 
 

Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že trasy 
jednotlivých okruhů je možné upravit s ohledem na stanoviště, ze kterého bude 
technika provádějící zimní údržbu vyjíždět. 
 

3.2.2. Provádět čištění prostoru parkovišť, a to v rozsahu stanoveném v části D přílohy 
č. 2 této smlouvy. 
 

3.2.3. provádět čištění před garážemi na Roztocké ulice, u nemocnice a za 
nemocnicí, pod Společenským domem a parkoviště čp. 59-60 (Zámecká), bude 

protažena pouze průjezdní komunikace; 

 

3.2.4. zajistit odvoz sněhu dle operativní dohody s objednatelem podle sněhových 
podmínek z Masarykova náměstí, Kavánovy ulice, pěší zóny, ul. Geologa 
Pošepného a Dolení od kostela, ze Zvědavé uličky, části Valdštejnské (na 
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náměstí bude v případě potřeby ponechána větší hromada čistého sněhu pro 
vytvoření Krakonoše), v případě potřeby bude sníh svezen z dalších lokalit (nové 
parkoviště); 

 

3.2.5. udržovat průjezdnost komunikací, kdy budou některé komunikace a některé 
zúžené úseky komunikací rozšiřovány frézováním (ul. Hanče a Vrbaty, Nouzov, 
ul. Lyžařská, Kopeček, K Hraběnce, Vinohrady a v případě potřeby dle dohody 
stran i další komunikace); 

 

3.2.6. provádět zimní údržbu chodníků, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v 
nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009, kterým se vymezuje rozsah, způsob a 
lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, jakož i v části C 
přílohy č. 2 této smlouvy; 

 

3.2.7. provádět údržbu dalších komunikací a prostor dle dohody smluvních stran, 
a to frézování dalších prostor v sídlišti (hlavně parkovacích míst, komunikace za 
železničním přejezdem, (na Vrších), parkování u bytovek nad Technolenem (pro 
invalidního občana); 
 

3.2.8. zajistit odstranění a likvidaci zbytků zimního posypu z ploch, které byly 
předmětem zimní údržby; 

 

3.2.9. poskytovat objednateli služby dispečinku, a to v rozsahu a za podmínek v této 
smlouvě stanovených. 

 

3.3. Dodavatel je povinen provádět zimní údržbu v souladu s: 

 

3.3.1. touto smlouvou;  

 

3.3.2. právním předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění, a s vyhláškou č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění; 
 

3.3.3. podmínkami nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009, tvořící přílohu č. 1 této 
smlouvy; 

 

3.3.4. zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Údržba místních komunikací ve městě 
Jilemnice v zimním období 2019 – 2023“, vymezenou v ustanovení odst. 1.1 této 
smlouvy. 

 

3.4. Objednatel se zavazuje hradit dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to v rozsahu a za 

podmínek stanovených v této smlouvě. 
 

3.5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si nezbytnou součinnost pro řádné plnění jejich 
povinností z této smlouvy vyplývajících. 
 

 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
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4.1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění předmětu této smlouvy je stanovena od 
1. 11. 2019 do 30. 4. 2023. 

 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že v závislosti na klimatických podmínkách (spad sněhu, 
tání, apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na změně termínu zahájení zimní 
údržby, popřípadě jejího ukončení, tedy dohodnout se, že dodavatel začne s realizací 
této smlouvy dříve než 1. 11. 2019 a skončí později než 30. 4. 2023, nikoli však déle 
než 30. 6. 2023. 
 

4.3. Místem plnění je území Města Jilemnice. 
 

5. CENA PLNĚNÍ 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen hradit dodavateli za poskytnutí 
plnění dle této smlouvy cenu poskytnutého plnění, a to ve výši a způsobem stanoveným 
v této smlouvě. 
 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění bude kalkulována dle níže uvedených 
jednotkových sazeb: 

 
 Definice plnění Měrná 

jednotka 

(MJ) 

Cena v Kč bez DPH 

1 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity 
(nákladní automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry 
nebo stavitelnou 

1 hodina 
1.950,- Kč 

 

2 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity 
(nákladní automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry 
disponující povinně stavitelnou radlicí 

1 hodina 

1.950,- Kč 

3 Fréza pro rozšiřování komunikací a pro nakládání sněhu 1 hodina 2.200,- Kč 

4 Fréza na odklízení sněhu s chodníků 1 hodina 1.950,- Kč 

5 Mechanismus na údržbu chodníků (pluhování a posyp) 1 hodina 1.950,- Kč 

6 Nakladač 1 hodina 1.950,- Kč 

7 Sypač* 1 hodina 1.950,- Kč 

8 Nákladní automobil na odvoz sněhu s kapacitou min 6 

m3 sněhu 
1 hodina 

800,- Kč 

9 Posypový materiál - sůl NaCl  1 t 2.900,- Kč 

10 Posypový materiál - drť frakce 4/8 1 t 700,- Kč 

11 Posypový materiál - sůl CaCl2 na silnice  1 t 12.000,- Kč 

12 Posypový materiál - solanka koncentrace 18 – 21 

hmotnostních % 
1 l 

2,- Kč 

13 Služby dispečinku 1 měsíc 15.000,- Kč 

 

 

5.3. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude prováděna na základě faktur – daňových 
dokladů vystavených dodavatelem za plnění provedené v předchozím kalendářním 
měsíci. Objednatel bude dodavateli hradit pouze skutečně provedené bezvadné plnění a 
skutečnou spotřebu posypových materiálu. Plnění provedené v rozporu s touto 
smlouvou není objednatel povinen dodavateli uhradit. Pro vyloučení všech pochybností 
se smluvní strany dohodly, že cenu za poskytování služeb dispečinku bude objednatel 
hradit pouze za měsíce, ve kterých má být prováděna zimní údržba dle této smlouvy. 
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5.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že objednatel není povinen 
hradit dodavateli jakékoli jiné platby, než platby vymezené v této smlouvě. Objednatel 
tak není zejména povinen hradit dodavateli poplatek za pohotovost, paušály úklidové a 
svozové techniky, náklady na přistavení úklidové a svozové techniky atd. 
 

5.5. Nestanoví-li tato smlouva jinak je cena plnění stanovena jako cena nejvýše přípustná se 
započtením všech rizik, zisku, finančních vlivů a veškerých nákladů potřebných ke 
splnění předmětu díla, např. náklady na pracovní síly, řízení a administrativu, dopravu, 
stroje, náhradní díly, ostatní materiály, ostatní jízdní výkony (zejm. držení pohotovosti, 
přejezdy posypových vozidel a vozidel dispečinku), pohonné hmoty a veškerou další 
režii dodavatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy. 
 

5.6. Objednatel odsouhlasí cenu fakturovaného plnění podle předaného výkazu provedených 
úkonů při údržbě místních komunikací jednotlivými mechanismy včetně časových 
údajů provedených prací. Výkazy provedených prací budou objednateli předávány k 
odsouhlasení vždy za každý kalendářní týden, a to do pěti pracovních dnů po skončení 
této doby. Splatnost faktur se sjednává na třicet dní. 
 

5.7. Cena plnění může být měněna a upravována pouze dodatkem k této smlouvě, a to 
výhradně dojde-li k zákonné změně sazby daně z přidané hodnoty (tj. sazba DPH bude 
zvýšena nebo snížena). 
 

5.8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu ceny plnění, která neodpovídá předanému 
výkazu provedených úkonů při plnění předmětu této smlouvy. 
 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.  
 

6.2. Cena za řádně a včas poskytnuté plnění bude objednatelem hrazena postupně na základě 
skutečně poskytnutého plnění, a to vždy měsíčně zpětně. 
 

6.3. Dodavatel je povinen vyhotovit do pěti (5) pracovních dnů po skončení fakturovaného 
kalendářního měsíce soupis plnění poskytnutého v kalendářním měsíci, za který je 
plnění fakturováno, včetně soupisu provedeného materiálu a předložit jej objednateli ke 

schválení. Uvedený soupis, schválený objednatelem, je dodavatel povinen předložit 
objednateli spolu s příslušnou fakturou – daňovým dokladem.  
 

6.4. Přílohou soupisu poskytnutého plnění musí být datové výstupy (elektronické knihy jízd) 
z mobilních jednotek GPS umístěných ve strojovém vybavení dodavatele, jakož i soupis 
prací provedených zařízeními, které nemají GPS jednotky (ruční zařízení). 
 

6.5. Přílohou soupisu poskytnutého plnění musí dále být soupis množství spotřebovaných 
posypových hmot po jednotlivých posypových vozech a dnech. 
 

6.6. Faktura – daňový doklad vystavený dodavatelem musí splňovat náležitosti účetního a 
daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a 
zákona a dani z přidané hodnoty, konkrétně musí obsahovat zejména: 
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6.6.1. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ, 
6.6.2. číslo dokladu, 
6.6.3. den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
6.6.4. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a 

variabilní symbol, 
6.6.5. účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
6.6.6. název plnění 
6.6.7. důvod účtování s odvoláním na smlouvu; 
6.6.8. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, 
6.6.9. seznam příloh, 
6.6.10. soupis provedených prací schválený objednatelem, 
6.6.11. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis. 

 

6.7. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo 
k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 
oprávněn vrátit jej dodavateli a požadovat vystavení nové řádné faktury – daňového 
dokladu. Právo objednatele dle předchozí věty zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 

čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu dodavatelem. Počínaje 
dnem doručení opravené faktury – daňového dokladu objednateli začne plynout nová 
lhůta splatnosti. Dodavatel, je však povinen opravit vady faktury – daňového dokladu 
nebo fakturu – daňový doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu 

objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva 

nemá účinky spojené s vrácením faktury – daňového dokladu dle tohoto odstavce 
smlouvy. 

 

6.8. Doba splatnosti ceny poskytnutého plnění dle této smlouvy je stanovena na třicet (30) 

kalendářních dnů ode dne doručení řádné faktury – daňového dokladu objednateli. 
 

6.9. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. Veškeré platby dle této smlouvy se považují za uhrazené okamžikem 
jejich odepsání z účtu povinné strany ve prospěch účtu strany oprávněné. 
 

6.10. Dodatečná plnění provedená dodavatelem, aniž by byla sjednána příslušná změna 
smlouvy, popř. bez písemného souhlasu objednatele, nebudou dodavateli uhrazena. To 
neplatí, pokud objednatel provedení takových dodatečných plnění dodatečně písemně 
schválí. 
 

 

7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ 

 

7.1. Dodavatel se při odstraňování sněhu dle této smlouvy zavazuje dodržovat tyto 
požadavky objednatele: 
 

7.1.1. při odvozu většího množství sněhu bude na nakládání použita sněhová fréza; 
 

7.1.2. po dobu odvozu sněhu budou jednotlivé ulice krátkodobě uzavřeny – označení 
dopravními značkami zajistí na své náklady dodavatel, který je rovněž povinen 
zajistit, že takové uzavírky budou v souladu se všemi relevantními právními 
předpisy; 



8 
 

 

7.1.3. pokud situace nebude vyžadovat co nejrychlejší odvážení sněhu, bude sníh 
odvezen v době, kdy ulice nejsou zaplněny parkujícími automobily, to je ve 
všední den v době mezi 16:30 a 22:00 hod a v sobotu. Sníh bude odvážen na 
místa, která budou operativně dohodnutá zástupci objednatele a dodavatele s 
ohledem na jeho množství. 

 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen na své náklady zajistit posypový 
materiál, včetně likvidace (odstranění) tohoto posypového materiálu z ploch, které jsou 
předmětem zimní údržby dle této smlouvy. V této souvislosti se dodavatel zavazuje 
zajistit si na území Města Jilemnice na své náklady potřebné skladovací prostory a 
plochy pro uložení posypového materiálu a předložit objednateli doklad prokazující 
zajištění prostor dle tohoto odstavce smlouvy nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy. 

 

7.3. Dodavatel se zavazuje zajistit před začátkem zimního období označení nebezpečných 
míst a takových míst, kde by mohlo při provádění zimní údržby dojít k poškození 
městského mobiliáře a dalšího majetku ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob. Po 

skončení zimní údržby provede dodavatel demontáž tohoto značení. K 30. 4. 
příslušného roku bude zhotoven soupis škodných událostí, který obě strany zašlou jako 
škodní událost pojišťovacímu ústavu dodavatele k likvidaci. Dodavatel se zavazuje 
zajistit opravu poškozeného majetku objednatele. 
 

7.4. Dodavatel se zavazuje vést předepsanou evidenci (deník dispečera, přehled vývoje 
počasí, prvotní doklady vedené provozními pracovníky o provedených výkonech, o 
spotřebě posypových materiálů apod.) osvědčující průběh zajišťování zimní údržby. 
 

7.5. Dodavatel se zavazuje při zajišťování zimní údržby spolupracovat s orgány objednatele, 
orgány státní i městské policie, účastnit se dle potřeby vyšetřování dopravních nehod, u 
kterých je podezření, že vznikly v důsledku závad ve sjízdnosti nebo schůdnosti. 
 

7.6. Dodavatel se zavazuje spolupracovat s objednatelem v případě vyhlášení stavu 
kalamity. 

 

7.7. Dodavatel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo 
ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen 
zejména, nikoliv však pouze: 

 

7.7.1. zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem; 
 

7.7.2. zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu 
prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);  
 

7.7.3. dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele; 
 

7.7.4. chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady. 
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7.8. Veškeré činnosti je dodavatel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
jinak nese veškerou zodpovědnost za porušení právních předpisů. Dodavatel nese 
odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami. 
 

 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

8.1. Dodavatel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické. Za dodržování těchto předpisů v místě 
plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost 
dodavatel. 

 

8.2. Dodavatel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním 
díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu 
vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu 
příslušných právních předpisů. 
 

8.3. Pracovníci dodavatele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní 
firmou dodavatele. Za splnění této povinnosti dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost.  
 

8.4. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 
 

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, SANKCE 

 

9.1. Dodavatel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí 
osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména 
za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo 
dodavatelem při poskytování plnění užito, jakož i za škodu způsobenou provozní 
činností, pokud je za takovou činnost uznáno poskytování plnění dodavatelem. 
 

9.2. Při neprovádění nebo vadném provádění plnění dle této smlouvy se dodavatel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neprovádění nebo vadného provádění plnění. 
 

9.3. Dodavatel se zavazuje při nesplnění povinnosti dle této smlouvy uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
  

9.4. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů poté, co dodavatel obdrží její vyúčtování 
od objednatele. Ve vyúčtování objednatel uvede rovněž porušení smluvních povinností 
ze strany dodavatele, za které je smluvní pokuta požadována.  
 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud dodavatel smluvní pokutu ve sjednané lhůtě 
neuhradí, je objednatel oprávněn si tuto smluvní pokutu započíst oproti ceně za 
provedené dílo vyúčtované dodavatelem objednateli za následující měsíc plnění této 
smlouvy. 
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9.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je dodavatel oprávněn účtovat 
objednateli zákonný úrok z prodlení. 
 

9.7. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen ani omezen nárok objednatele na náhradu 
škody. 
 

 

10. POJIŠTĚNÍ 

 

10.1. Dodavatel předložil před podpisem této smlouvy objednateli pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v 
souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, kdy toto pojištění bude trvat po celé 
smluvní období. Kopie pojistné smlouvy dodavatele tvoří přílohu č. 7 této smlouvy. I 
přes toto ujednání se dodavatel zavazuje, že vždy k 30. 9. příslušného roku doloží 
objednateli, že pojištění trvá i pro další období. Smluvní strany se dohodly, že pojištění 
musí být sjednáno na částku ve výši minimálně 1.000.000,- Kč s výší spoluúčasti 
maximálně 10 %. 
 

10.2. Dodavatel se zavazuje neprodleně oznamovat objednateli případné škody vzniklé při 
provádění zimní údržby na majetku objednatele či třetích osob nebo na zdraví třetích 
osob. Dále se dodavatel zavazuje spolupracovat s příslušnou pojišťovnou při likvidaci 
jednotlivých pojistných událostí tak, aby nedošlo k prodlení. 
 

10.3. Dodavatel se zavazuje po ukončení zimní údržby provést se zástupcem objednatele 
kontrolu za účelem zjištění škod při provádění zimní údržby, které nebylo možno zjistit 
během zimního období. Dodavatel prohlašuje, že mu je známa skutečnost, že nese 
odpovědnost nejen za škody způsobené jeho činností na majetku objednatele či třetí 
osoby, ale i smluvních partnerů provádějících pro něho zimní údržbu komunikací, 
sjednaných prostor a chodníků po celou dobu trvání smlouvy. 
 

10.4. Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám z důvodu na straně dodavatele, 
tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním, budou hrazeny dodavatelem. 

 

10.5. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem pracovníkovi 
dodavatele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena jednáním nebo 
opominutím objednatele nebo jeho pracovníka. 
 

10.6. Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje 
dodavatele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů 
odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta. 
 

11. PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ, DISPEČINK 

 

11.1. Dodavatel je povinen zajistit dispečink zimní údržby místních komunikací s možností 
okamžité komunikace s vozidly provádějícími údržbu. Ta musí být za tímto účelem 
vybavena radiostanicemi nebo mobilními telefony. 
 

11.2. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel je povinen operativně zajišťovat náhradní 
techniku a osoby tak, aby bylo zajištěno řádné plnění jeho povinností z této smlouvy 
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vyplývajících. Popis operativního zajištění náhradní techniky a způsob zajištění 
běžných oprav strojního zařízení je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. 
 

11.3. Dodavatel je povinen zajistit, aby v Zimním období byla z jeho strany zajištěna 
dostupnost techniky a osob určených pro plnění této smlouvy v rozsahu nezbytném ke 
splnění požadavků stanovených vyhláškou města Jilemnice č. 5/2009, pro zimní údržbu 
pozemních komunikací (zejména co do času nástupů, rozsahu úklidu atd.) - pohotovost. 

Smluvní strany činí nesporným, že cena za pohotovost je součástí ceny díla a nebude 
dodavatelem fakturována samostatně ani objednatelem samostatně hrazena. 
 

11.4. Dodavatel prohlašuje, že za účelem realizace plnění této smlouvy disponuje technikou 
v rozsahu nezbytném k řádnému plnění jeho povinností dle této smlouvy, jakož i 
v rozsahu odpovídajícím minimálním požadavkům objednatele uvedených v zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje disponovat po celou dobu trvání 
této smlouvy uvedenou technikou alespoň v rozsahu uvedeném v Nabídce dodavatele. 
Přehled techniky (mechanizace) dodavatele určené k plnění předmětu zakázky je 
uveden v příloze č. 4 této smlouvy. 
 

11.5. Dodavatel se zavazuje zajistit ve všech vozidlech provádějících zimní údržbu dle této 
smlouvy (mimo ručně vedených fréz) on-line GPS jednotky umožňující archivaci a 
vytištění výpisu o pohybu vozidla s uvedením ujeté trasy a času. 
 

11.6. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 30. 9. příslušného roku předložit objednateli soupis 
veškeré mechanizace, se kterou bude provádět zimní údržbu, popř. vlastní návrh na 
zajištění sjízdnosti místních komunikací do více okruhů.  
 

11.7. Dodavatel prohlašuje, že za účelem realizace plnění této smlouvy disponuje 
dostatečným personálním obsazením v rozsahu nezbytném k řádnému plnění jeho 
povinností dle této smlouvy, jakož i v rozsahu odpovídajícím minimálním požadavkům 
objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Přehled osob 
určených k zajištění řádného plnění této smlouvy je uveden v příloze č. 6 této smlouvy. 
 

11.8. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 30. 9. příslušného roku předložit objednateli 
přehled všech osob, které se budou podílet na provádění zimní údržbu dle této smlouvy. 
 

12. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

12.1. Dodavatel se zavazuje při provádění díla dle této smlouvy dodržovat veškeré právní 
předpisy, zejména zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, 
vyhlášku č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v 
platném znění, a dále vyhlášku Města Jilemnice č. 3/2000 o odstraňování závad ve 
schůdnosti komunikací a nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009, kterým se vymezuje 

rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků. 
 

12.2. Dodavatel se zavazuje provádět dílo na vlastní náklady v souladu s právními předpisy 
dle podmínek uvedených v této smlouvě, v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a 
v souladu se svou nabídkou, kterou podal do zadávacího řízení. 
 

12.3. Objednatel se zavazuje předávat dodavateli jednotlivé požadavky na zajištění zimní 
údržby bez zbytečného odkladu, a to osobně, telefonicky či e-mailem. 
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12.4. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu řešit se dodavatelem záležitosti, které 
vzniknou při provádění zimní údržby. 
 

13. TRVÁNÍ SMLOUVY 
 

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle příslušných právních předpisů a 
uzavírá se na dobu určitou do 30. 4. 2023. 
 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez 
výpovědní doby z důvodu podstatného porušení této smlouvy ze strany dodavatele. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
 

13.2.1. dlouhodobé neprovádění nebo dlouhodobé vadné provádění plnění 
dodavatelem bez objektivních důvodů a bez zavinění objednatele, přičemž za 
dlouhodobé se považuje neprovádění nebo vadné provádění plnění po dobu 
pěti kalendářních dnů v součtu za jedno zimní období (tzn. od 1. 11. do 30. 4. 

následujícího roku); nebo 

 

13.2.2. nejméně pět případů neprovádění nebo vadného provádění služeb bez zavinění 
objednatele v součtu za jedno zimní období (tzn. od 1. 11. do 30. 4. 
následujícího roku); 

 

13.2.3. bezdůvodné přerušení provádění díla; 
 

13.2.4. zahájení insolvenční řízení vůči dodavateli; 
 

13.2.5. zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dodavatele; 
 

13.2.6. vstup dodavatele do likvidace. 

 

13.3. Výpověď dle ustanovení odst. 13.2 této smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením 
důvodů výpovědi, jinak je výpověď neplatná. Výpověď je účinná dnem jejího doručení 
dodavateli. Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré 
doložené náklady a ztráty vzniklé v souvislosti s tímto ukončením smlouvy. 
 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez 

udání důvodů, a to písemnou výpovědí doručenou dodavateli. Výpovědní lhůta činí 
v tomto případě šest (6) měsíců a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po 
jejím doručení dodavateli. 
 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě neprovádění nebo vadného provádění služeb 
ze strany dodavatele je objednatel oprávněn tyto služby zadat k provedení třetí straně na 
náklady dodavatele.   
 

14. VYŠŠÍ MOC 

 

14.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci.  
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14.2. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně
nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle
na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky
povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v
dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka,
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní
katastrofy.

14.3. Vyšší mocí nejsou překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení
s plněním svých povinností či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.

15. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

15.1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou zmocněné.

15.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou
nebo osobně proti podpisu.

15.3. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se za platný,
pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.

16. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

16.1. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

17. ZÁSTUPCI DODAVATELE A OBJEDNATELE

17.1. Zástupcem objednatele ve věcech technických je odbor rozvoje, investic a
majetku, oddělení MTS - vedoucí

17.2. Zástupcem dodavatele ve věcech technických je vedoucí provozu
Harrachov

17.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v rámci této smlouvy vystupovat jiná osoba,
je povinna se prokázat plnou mocí.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pokud smlouva nestanoví
jinak.

18.2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,
zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení
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díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem
smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle
smlouvy.

18.3. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se
písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do
patnácti (15) dnů od doručení tohoto návrhu.

18.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále
jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by
nahradilo kolizní ustanovení.

18.5. Smlouva je uzavírána elektronicky a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této
smlouvy.

18.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 Vyhláška města Jilemnice č. 5/2009
Příloha č. 2 Technická specifikace rozsahu údržby
Příloha č. 3 Jednotkový ceník dodavatele
Příloha č. 4 Soupis mechanizace využívané k plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 5 Specifikace operativního zajištění náhradní techniky a způsob

zajištění běžných oprav strojního zařízení
Příloha č. 6 Přehled osob určených k zajištění řádného plnění smlouvy
Příloha č. 7 Kopie pojistné smlouvy dodavatele
Příloha č. 8 Kopie nabídky dodavatele

V Jilemnici dne [DOPLNÍ ZADAVATEL]

Objednatel -----------------

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o

Ing. Olga
Šmídlová

Ing. Aleš Hampl,
MBA
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Příloha č. 3
Jednotkový ceník dodavatele

Definice plnění Měrná
jednotka

(MJ)

Cena v Kč bez DPH

1 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity (nákladní
automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry nebo
stavitelnou

1 hodina
1.950,- Kč

2 Mechanismus s radlicí opatřenou gumovými břity (nákladní
automobil, traktor) s šíří radlice max. 3 metry disponující
povinně stavitelnou radlicí

1 hodina
1.950,- Kč

3 Fréza pro rozšiřování komunikací a pro nakládání sněhu 1 hodina 2.200,- Kč
4 Fréza na odklízení sněhu s chodníků 1 hodina 1.950,- Kč
5 Mechanismus na údržbu chodníků (pluhování a posyp) 1 hodina 1.950,- Kč
6 Nakladač 1 hodina 1.950,- Kč
7 Sypač* 1 hodina 1.950,- Kč
8 Nákladní automobil na odvoz sněhu s kapacitou min 6 m3

sněhu
1 hodina

800,- Kč

9 Posypový materiál - sůl NaCl 1 t 2.900,- Kč
10 Posypový materiál - drť frakce 4/8 1 t 700,- Kč
11 Posypový materiál - sůl CaCl2 na silnice 1 t 12.000,- Kč
12 Posypový materiál - solanka koncentrace 18 – 21

hmotnostních %
1 l

2,- Kč

13 Služby dispečinku 1 měsíc 15.000,-Kč

Ing. Olga
Šmídlová

Ing. Aleš Hampl,
MBA





 

Soupis mechanizace využívané k plnění předmětu smlouvy 
 

 

Popis vozidla Značka /Typ RZ/výrobní 
číslo Počet ks Provozovatel 

Kopie 
VTP/karta 
majetku 

Nosič výměnných nástaveb se 
sypačem o objemu 4 m3 s čelní 

radlici s gumovými břity a průjezdní 
šířkou 2495 mm 

Mercedes Benz 
Actros 1832 2AM 5947 1 AVE CZ VTP 

Nosič výměnných nástaveb se 
sypačem o objemu 2,5 m3 s čelní 

radlicí s gumovými břity a průjezdní 
šířkou 2830 mm 

Mercedes Benz 
ATEGO 1018 1AM 7815 1 AVE CZ VTP 

Nosič výměnných nástaveb se 
sypačem o objemu 5 m3 s čelní 

radlicí s gumovými břity a průjezdní 
šířkou 3000 mm 

Mercedes Benz 
Actros 1836 3AC 5489 1 AVE CZ VTP 

Sněhová fréza o hmotnosti 1150 kg 
vhodná pro rozšiřování komunikací a 

pro nakládání sněhu 
Beilhack BFO 251 Z - 1 AVE CZ 

Osvědčení o 
přípojném 
pracovním 

stroji 
Fréza na odklízení sněhu z chodníků 

 
SMIDT  
Husqvarna - 2 AVE CZ Karta 

majetku 
Nosič komunálního nářadí se 

sypačem o objemu 0,6 m3 s čelní 
radlicí PVS 130 vhodný pro odklízení 

sněhu z chodníků 

Holder C 245 
Holder C-TRSC 

M480 

A00 5862 
A00 6466 2 AVE CZ VTP 

Kolový nakladač KRAMER  A00 8477 1 AVE CZ VTP 

Nosič kontejnerů na odvoz min. 6 m3 
sněhu 

MB ACTROS 3344 
MB AROCS 2645 

MB ACTROS 3344 

4AA 2068 
4AK 4884 
6A8 6924 

3 AVE CZ VTP 

 



Specifikace operativního zajištení nahradní techniky a způšob zajištení
beznych oprav štrojního zarízení

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10,

IČ: 493 56 089 prohlašuje, že běžné i operativní opravy zajišťuje tým provozovny Harrachov ve vlastních

prostorách dílen, kde jsou k dispozici proškolení technici na provádění těchto úkonů.

Při opravě techniky disponuje provozovna dostatečnými zásobami náhradních dílů, v případě potřeby

má zajištěné smluvní partnery na dodej dílů v co nejkratším termínu tak, aby nedošlo k průtahům s

opravou.

Dále je možnost v rámci společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. využít operativně totožnou

techniku z jiných provozoven společnosti.

V Praze dne

..... ...........................

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga
Šmídlová

Ing. Aleš Hampl
MBA





ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - přehled techniků a technických útvarů

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČ: 49356089

čestně prohlašuje, že se na plnění veřejné zakázky budou podílet tyto technické útvary a techničtí

pracovníci:

Technický útvar

AVE CZ odpadové hospodářství – provozovna Harrachov

Techničtí pracovníci

Jméno Pozice

Ředitel provozovny

Vedoucí provozu

dispečer

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a vážné vůle, nikoli v omylu a jsem

si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze ……………………………………………….

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga
Šmídlov

Ing. Aleš Hampl
MBA









ČESTNE PROHLÁSENÍ

o počtu souborů nabídky

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO

49356089 čestně prohlašuje, že nabídka do výběrového řízení „Údržba místních komunikací ve městě

Jilemnice v zimním období 2019-2023“ obsahuje 19 souborů.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a vážné vůle, nikoli v omylu a jsem

si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze

.................................................................

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ing. Olga
Šmídlov

Ing. Aleš Hampl,
MBA


