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Věc:   C E L O R O Č N Í   O B J E D N Á V K A – svoz nádob z kontejnerových systémů NODE 

 Objednáváme u Vás tímto v souladu s ustanovením druhé části, čl. XI odst. 1 Směrnice Rady 

města Teplice č. 5/2018, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice při zadávání veřejných 

zakázek, schválené usnesením RM č. 0810/18, na zasedání konaném dne 21. 9. 2018, zajištění svozu SKO, 

papíru a plastů z kontejnerů o objemu 800 litrů z kontejnerových systémů NODE ve vlastnictví 

Statutárního města Teplice, umístěných na těchto dvou stanovištích v Teplicích: 

 

 Benešovo náměstí – před prodejnou „Květa“ 

 Zámecké náměstí – pod morovým sloupem 

  

 Na každém z těchto stanovišť je umístěn 1 kontejnerový systém NODE, který sestává ze 4 

kontejnerů o objemu 800 litrů – z toho vždy 2 kontejnery jsou vyhrazeny na SKO, 1 na papír a 1 na plasty. 

 

 Svoz kontejnerů na SKO bude zajištěn pravidelně 3x týdně, svoz vytříděných komodit (papír, 

plasty) pravidelně 2x týdně, včetně zajištění odstranění či dotřídění a využití dle druhu odpadu 

v souladu s platnou legislativou. Vždy při vývozu bude zároveň okolí kontejnerového systému 

zbaveno drobných nečistot a odpadu odloženého v blízkosti 1 m okolo nádob.  

Cena za vývoz a zajištění odstranění či využití jednotlivých druhů odpadu: 

 

popis položka 
cena za vývoz 1 ks kontejneru 800 l za rok 

bez DPH včetně DPH 

SKO 800 l 

(NODE) 

3x týdně 

pronájem nádoby 0,-  Kč 0,- Kč 

poplatek za uložení odpadu 5 319,60 Kč 5 319,60 Kč 

odstranění odpadu 3 519,00 Kč 4 046,85 Kč 

svoz odpadu   11 470,00 Kč 13 190,50 Kč 

Celkem 20 308,60 Kč 22 556,95 Kč 

papír, plast 800 l 

(NODE) 

2x týdně 

pronájem nádoby 0,- Kč 0,- Kč 

svoz odpadu 10 575,00 Kč 12 161,25 Kč 

Celkem 10 575,00 Kč 12 161,25 Kč 

Cena je stanovena v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 19/11/2019. 

Celková cena v rámci této objednávky nepřesáhne 200.000,- Kč bez DPH. 

Marius Pedersen a.s. 

Úprkova 3120 

415 01 Teplice 

IČO: 42194920 



 

Termín plnění:  

Od 01/01/2020 do 31/12/2020. 

 
Údaje o zadavateli:  
Statutární město Teplice, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice  
IČ: 002 66 621; DIČ: CZ 00266621 
 
 
Kontaktní osoby:  
Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí,  

 
Pavlíková Eva, odborný pracovník odboru životního prostředí,  

 
 
Údaje o zhotoviteli:  
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920 
Provozovna Teplice: Úprkova 3120,  415 01 Teplice 
 
Fakturace:  

Fakturováno bude 1x měsíčně dle skutečně provedených vývozů a druhu odstraněného odpadu. K faktuře 

bude vždy přílohou přehled jednotlivých vývozů toho kterého druhu odpadu. Splatnost faktury je 14 dní. 

Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný 
bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému správci daně. 
Všechny informace uvedené v této objednávce jsou považovány za veřejné. 

 

 

 

 

 

 

    

 
                   Ing. Dagmar Teuschelová 

          vedoucí odboru životního prostředí  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
poznámka:  
1. Kopie objednávky musí být nedílnou přílohou faktury. 

2. Pokud se dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, nebude 

DPH uhrazena jemu, ale přímo příslušnému správci daně. 

3. Investor rovněž prohlašuje, že tato činnost spadá do výkonu veřejné správy. 

 




