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Příloha číslo 2 k veřejné zakázce č. 21011 s názvem: „Odstraňování ostatních odpadů“  

 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

 

1. Rozmístění kontejnerů na směsný komunální odpad, kód odpadu 200301, četnosti 
vývozu, požadavky na kontejnery 

 
A: kontejner objemu 1.100 litrů, vývoz 3xtýdně, pondělí, středa, pátek, v době od 5,00 do 19,00 
hodin 
B: kontejner objemu 1.100 litrů, vývoz 1xtýdně, v době od 5,00 do 19,00 hodin  
C: kontejner objemu 240 litrů, vývoz 1xtýdně 

 
 

Stanoviště A B C 

Sklad MTZ, číslo budovy 50 0 1 0 

Plynová výtopna, číslo budovy 29 0 1 0 

Budova ředitelství nemocnice, číslo budovy 26 1 0 0 

Chirurgie, číslo budovy 23  4 0  0 

Léčebna dlouhodobě nemocných, číslo budovy 48 3 0 0 

Interní klinika, číslo budovy 25 4 0 0 

Plicní, číslo budovy 20 2 0  0 

Porodnice – východ, číslo budovy 31 4 0  0 

Transfusní stanice, číslo budovy 13 3 0  0 

Oční pavilon, číslo budovy 47 1 0 0 

10.pavilon u cesty, číslo budovy 10 0 1 0 

14.pavilon u cesty, číslo budovy 14 1 1 0 

Kuchyně, číslo budovy 42 3 0 0 

Dílny dopravy, mimo uzavřený areál KNTB, u Dřevnice, číslo budovy 34 0 0 1 

21. pavilon, Zálešná, mimo uzavřený areál KNTB, číslo budovy 21 1 0 0 

Ubytovny tř. T. Bati č.p.3676,3717,3772 – mimo uzavřený areál KNTB 0 3 0 

Celkem 27 6 1 

 
Toto určení počtu kontejnerů a umístění stanovišť je orientační. V průběhu trvání zakázky může dojít 
k aktualizaci rozmístění či počtu kontejnerů na jednotlivých stanovištích. Celkový počet kontejnerů za 
zakázku zůstane stejný. O přesunech bude poskytovatel služeb v předstihu informován písemně  
e-mailem na adresu kontaktní osoby. 
 
Pokud by došlo k uzavření některé budovy vedoucí ke snížení počtu nádob na komunální odpad, bude 
dodavatel informován e-mailem vždy v předstihu, snížení počtu nádob bude platit od prvního dne 
měsíce následujícího po informování.  
 
Fakturace bude probíhat vždy dle skutečného množství vyvezených kontejnerů. 
 
Kontejnery objemu 240 litrů a 1.100 litrů budou pouze plastové. 
 
Kontejnery budou označeny logem poskytovatele služeb, kódem a názvem odpadu podle vyhlášky 
číslo 381/2001 Sb. 
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2. Doplňující informace 

 
2.1. Umístění kontejnerů pro odvoz odpadu v areálu nemocnice a u svobodáren na třídě 

T. Bati, vjezd do areálu 
 
Kontejnery jsou umístěny na okrajích vozovek, či ve vytvořených stáních tak, aby k nim byl přístup  
i pro větší vozidlo.  
 
Odvoz možný pouze v pondělí-pátek v době 5-19 hodin, kdy je v provozu zadní vozový vjezd 
s automatickou závorou, ke které poskytovatel služeb dostane ovládací kartu. Karta je mu zapůjčena 
na dobu platnosti smlouvy s vratnou zálohou ve výši 300 Kč/1kus.  Vzhledem ke snížené výšce vjezdu 
hlavní vrátnicí je tento vjezd a výjezd jediným možným. 
 
Svoz je vhodné provádět buď mezi 6-8 hodinou ráno, nebo odpoledne po 15. hodině (kvůli 
dopravní situaci v areálu nemocnice). 
 
Kontejnery na směsný komunální odpad u ubytoven jsou umístěné takto: 
 
Třída Tomáše Bati 3676 I. ubytovna: u hlavní vozovky, 1 kontejner  
Třída Tomáše Bati 3717 II. ubytovna: vytvořené stání u hlavní vozovky, 1 kontejner 
Třída Tomáše Bati 3772, III. ubytovna: vytvořené stání u hlavní vozovky, 1 kontejner  
 

 
2.2. Umístění velkoobjemových kontejnerů pro odpad 200201, 200301 a 200307 

 
20 02 01: biologicky rozložitelné odpady – odpad z údržby zeleně v areálu nemocnice 
20 03 01: směsný komunální odpad – odpad z úklidu areálu, drobný odpad z výluky apod. 
20 03 07: velkoobjemový odpad: nábytek 
 
 
Stabilní umístění 1ks na 200301 nebo 200307 velkoobjemového kontejneru objemu 5-7m3 či 
podobného objemu dle možnosti poskytovatele služeb. Odvoz nepravidelně, na výzvu e-mailem. 
Odborný odhad – měsíčně průměrně celkem 2-3 kontejnerů. Stanoviště obou kontejneru je na 
zpevněné ploše v zadní části nemocnice u zadního vjezdu. 
 
Kontejner pro odpad 200201 bude přistaven do areálu nemocnice. Pro snadnější orientaci v tomto 
případě bude vždy zaslán e-mailovou poštou plánek s požadavkem na místo přistavení a kontaktem 
na pracovníky zahrady. Odpad 200201 je tvořen větvemi ze stromů a keřů včetně trávy.  
 
Požadavek na odvoz kontejnerů bude zaslán vždy e-mailem na adresu odpovědné osoby 
poskytovatele. Odvoz se uskuteční nejpozději do 72 hodin (počítány pouze pracovní dny) od nahlášení. 
Datum odvozu bude poskytovatelem potvrzeno na e-mailovou adresu kontaktní osoby ze strany 
nemocnice. 
 
 
 
Kontaktní osoba ze strany nemocnice:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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2.3. Cena za odvoz odpadů  
 
Při vyplňování přílohy číslo 1 „Cenová nabídka“ u odpadů 200201 Biologicky rozložitelný odpad, 
200301 Směsný komunální odpad a 200307 Velkoobjemový odpad, uvést cenu za 1tunu, která bude   
zahrnovat kromě vlastního odstranění odpadu i náklady na dopravu, zapůjčení kontejnerů na odpad, 
manipulaci s kontejnery, dovoz prázdného a odvoz plného kontejneru, přistavení kontejneru na jiné, 
než obvyklé stanoviště, případný úklid stanoviště – pouze znečištění způsobené činností poskytovatele 
služeb. 
 
  
V případě, že odpad 200201 bude obsahovat nežádoucí příměsi, které bude nutno separovat, či celý 
náklad uložit na skládku, budou poskytovatelem služeb naúčtovány jeho skutečné náklady s tímto 
spojené, bez předchozí objednávky. Obsah kontejneru bude pro potřeby objednatele vyfotografován. 
 
Cena za odvoz odpadu 200301 Směsný komunální odpad (z kontejnerů 240l a 1.100l) zahrnuje 
náklady na vlastní odstranění odpadu včetně základního poplatku, pronájem plastových kontejnerů, 
manipulaci s kontejnery včetně případného přestěhování na jiné stanoviště, dopravu, případný úklid 
stanoviště – pouze znečištění způsobené činností poskytovatele služeb, hygienickou očistu kontejnerů. 
Datum hygienické očisty bude oznámeno kontaktní osobě nemocnice e-mailem  
a potvrzení o provedení očisty bude součástí faktury za daný měsíc. 
 
V průběhu měsíce července-srpna požadujeme provést hygienickou očistu kontejnerů. 
 
 

2.4. Požadavek na odvoz kontejnerů s komunálním odpadem 

 
Den vývozu nádob s četností vývozu 1xtýdně si určí firma, není přesně dán. Při odvozu odpadu, 
vzhledem k charakteru areálu nemocnice a stavu vnitropodnikových vozovek, preferujeme odvoz 
odpadu v ranních hodinách, aby nedocházelo k blokování vnitropodnikových vozovek vozidlem 
poskytovatele služeb. 
 
V případě, že na den vývozu kontejnerů připadá státní svátek, bude písemně e-mailem dohodnut 
náhradní termín odvozu, tak, aby nedošlo k zahlcení areálu nemocnice odpadem. 
 

2.5. Kontejnery 
 
Všechny kontejnery na komunální i velkoobjemové odpady jsou majetkem poskytovatele služby. 
 
 

2.6. Kontrola odvozu odpadu, fakturace 
 
Při průjezdu zadním závorovým systémem, který bude sloužit vjezdu vozidel poskytovatele služeb, je 
zaznamenám den a hodina vjezdu/výjezdu. Toto bude sloužit jako podklad pro kontrolu prováděných 
služeb při odsouhlasení fakturovaných částek.  
 
Pokud má poskytovatel služeb zavedenu elektronickou kontrolu vývozu odpadu z kontejnerů 1.100l 
pomocí čipů, poskytne objednateli zdarma kontrolní software. 
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Fakturace proběhne do 5. dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění. Bude fakturováno 
skutečné množství vyvezených kontejnerů s odpadem 200301. Fakturováno bude skutečně 
realizované množství odvozu odpadů 200201, 200301(velkoobjemový kontejner) a 200307. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat mimořádnou fakturaci odpadu 200307 související 
s ukončením výluk drobného majetku, mimo řádnou měsíční fakturaci. 
 
Součástí fakturace budou sjetiny s množstvím přijatého odpadu. 
 

2.7. Další informace 
 

Při své činnosti se poskytovatel služeb řídí všeobecnými předpisy BOZP, PO, pravidly silničního 
provozu a dopravním značením v areálu nemocnice. Vozidlo při nakládce směsného komunálního 
odpadu zastavuje tak, aby nedocházelo k blokování vnitropodnikových vozovek pro sanitní vozy. 
V zimním období objednatel služeb zajišťuje očistu stanovišť s kontejnery tak, aby manipulace s nimi 
byla bezpečná. 
 
Poskytovatel služeb je odpovědný za škody, které svou činností způsobí zadavateli zakázky, či třetím 
osobám, včetně škody na zeleni. V případě škodní události jsou zaměstnanci poskytovatele služeb 
povinni informovat kontaktní osobu (př. jeho zástupce) nemocnice. Dojde k sepsání protokolu  
o mimořádné situaci, pořízení fotografické dokumentace. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení 
protokolu, které předá svému právnímu oddělení, respektive odpovědné osobě, k vyřešení. 
 
 

2.8. Výpočet počtu vývozů směsného komunálního odpadu, objem 1100 litrů 
 
Kontejnery s četností vývozu 1xtýdně: 7 kusů x 52 týdnů = 364 vývozů 
Kontejnery s četností vývozu 3xtýdně: 27 kusů x 3 x 52 týdnů = 4.212 vývozů 
 
Celkem 4.576 vývozů (maximální počet) 
 

2.9. Sankce za nedodržování termínů odvozu odpadu 
 
Za každý pozdní vývoz odpadů bude účtována poskytovateli pokuta ve smluvní výši 10.000,00 Kč za 
každý den. 
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PLÁN KRAJSKÉ NEMOCNICE T. BATI, a. s.

Mimo plánek se nachází stanoviště u budovy 26,29,50 a na třídě T. Bati. 

 

 

 

Vypracoval: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Odpadový hospodář 

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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