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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 odpadkových košů typu Landmark 

 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 č. 0810/18, na zasedání konaném dne 21. 9. 2018, zajištění vývozu 

odpadkových košů typu Landmark o objemu 133 litrů, umístěných na hřištích a sportovištích 

v Teplicích: 

 Husova ul. – za Kauflandem – pumptrack – 5 ks (2x SKO, 2x plasty, 1x papír) 

 Koperníkova – mezi ZŠ a nákupním střediskem Hvězda – parkour – 3 ks (SKO, papír, plasty) 

 Maršovská – u hřiště pro míčové hry – 4 ks (2x SKO + 2x plasty) 

 Přítkovská – skatepark u vstupu a z boku u odkládacích skříněk – 4 ks (2x SKO, 2x plasty) 

 případná další stanoviště (objednatel upřesní počet nově osazených košů, druh odpadu, pro 

který budou určeny a termín, od kterého má být svoz zahájen) 

    

 Svoz všech košů bude zajištěn pravidelně 3x týdně. Při každém vývozu je nutno doplnit do 

všech jednotlivých košů pytle do uchycovacího rámečku, zajistit odvoz pytlů s odpadem a jeho 

odstranění v souladu s platnou legislativou. Pro vytříděné komodity plast a papír bude zajištěn svoz 

pytlů a pytle s vytříděnou komoditou budou vhozeny do nejbližšího kontejneru na separovaný odpad.    
 

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

 

popis položka 
cena za vývoz 1 ks koše za rok 

bez DPH včetně DPH 

koš Landmark 

(SKO) 

3x týdně 

pronájem nádoby 0,- Kč 0,- Kč 

poplatek za uložení odpadu 169,26 Kč 169,26 Kč 

odstranění odpadu 106,62 Kč 122,61 Kč 

svoz odpadu 4 002,00 Kč 4 602,30 Kč 

Celkem 4 277,88 Kč 4 894,17 Kč 

koš Landmark 

(papír, plast) 

3x týdně 

pronájem nádoby 0,- Kč 0,- Kč 

poplatek za uložení odpadu 0,- Kč 0,- Kč 

odstranění odpadu 0,- Kč 0,- Kč 

svoz odpadu 4 002,00 Kč 4 602,30 Kč 

Celkem 4 002,00 Kč 4 602,30 Kč 

Marius Pedersen a.s. 

Úprkova 3120 

415 01 Teplice 

IČO: 42194920 



 

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. 

 

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. 

 




