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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Název zakázky: „Sběr, využívání a odstraňování
směsného komunálního, tříděného a biologicky
rozložitelného odpadu u OŘ Ostrava – oblast Opavsko“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření č. 1906
ze dne 7. května 2015
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 14606011/0710
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00
Ostrava
Korespondenční e-mail (vyjma faktur):
ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: E635-S-3459/2021
a
Marius Pedersen a.s.
se sídlem: Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
IČO: 42194920, DIČ: CZ42194920
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka
B 389
zastoupena: Mgr. Alena Matoušková, člen představenstva, Kateřina Novotná, člen
představenstva a Monika Plecháčová, člen představenstva
Bankovní spojení:
č. účtu:
Korespondenční adresa:
Marius Pedersen a.s., Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín
Korespondenční e-mail:
(dále jen „Poskytovatel“)
číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“).
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Sběr, využívání a odstraňování směsného komunálního, tříděného a biologicky
rozložitelného odpadu u OŘ Ostrava – oblast Opavsko“ ev. č. veřejné zakázky
zadavatele: 63521079/č.j. výzvy k podání nabídky 19217/2021-SŽ-OŘ OVA-NPI (dále jen
„veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se
zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
1

Definice některých pojmů

1.1

Den – znamená kalendářní den, pokud není výslovně stanoveno jinak.

1.2

Druh odpadu – určení odpadu vymezeného v Katalogu odpadů.

1.3

Kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě - korespondenční e-mail sloužící pro
doručování v písemné podobě za pomocí prostředků elektronické komunikace uvedený
v této Smlouvě u označení smluvních stran (v případě objednatele se jedná o
korespondenční e-mail pro doručování (vyjma faktur)) a současně e-mailové adresy
uvedené v čl. 8.2 této Smlouvy u kontaktních osob obou smluvních stran; znamená, že
bude-li korespondence vedena za pomoci prostředků elektronické komunikace na
kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě, musí být zasílána současně na všechny
e-mailové adresy výše označené.

1.4

Mimořádné služby – všechny služby specifikované v odst. 2.2.2, písm. a. – b. této
smlouvy

1.5

Mimořádný svoz – znamená svoz odpadů nespadající pod pravidelný svoz z důvodu
jednorázového navýšení produkce odpadu (např. z důvodu mimořádných úklidů či
z důvodu konání sportovních nebo kulturních akcí generujících vyšší množství dopadů),
který bude proveden na základě samostatného písemného požadavku objednatele za
podmínek stanovených touto smlouvou; mimořádné svozy mohou probíhat jak v
pracovní dny, tak i v dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek a svátky.

1.6

Náhradní svoz – znamená svoz odpadu, který bude vykonán v náhradním termínu
pravidelného nebo mimořádného svozu, brání-li poskytovateli ke splnění uvedených
povinností překážky předvídané touto smlouvou.

1.7

Pracovníci - pracovníci, prostřednictvím kterých Poskytovatel poskytuje Služby.

1.8

Pravidelné služby – všechny služby specifikované v odst. 2.2.1, písm. a. – d. této
smlouvy

1.9

Pravidelný svoz – znamená svoz, který bude vykonáván periodicky ve svozové dny
dané frekvencí svozu, počtem nádob a druhem odpadu; rozsah pravidelných svozů je
dán Přílohou č. 1 této smlouvy.

1.10 Převzetí odpadu
Poskytovatelem.

–

okamžik,

kdy

došlo

k vyprázdnění

Odpadové

nádoby

1.11 Odpadová nádoba – nádoba, do níž je soustřeďován odpovídající odpad, která je
majetkem Poskytovatele, a která je po dobu poskytování služeb poskytnuta objednateli
v rámci ceny za sjednané služby pravidelného svozu. V případě mimořádných služeb se
za odpadovou nádobu rozumí rovněž plastový pytel o objemu 120 l (dále jen „pytel“) bez
ohledu na skutečnost, kdo pytel poskytl, a do něhož je soustřeďován odpovídající odpad.
1.12 Služby – veškeré činnosti a služby sjednané v této smlouvě.
1.13 Smlouva – znamená tuto smlouvu o poskytování služeb.
1.14 Stanoviště – místo plnění dohodnuté smluvními stranami, kde budou připraveny sběrné
nádoby určené ke svozu odpadu; seznam stanovišť je uveden v Příloze č. 1 této
smlouvy.
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1.15 Svozový den – konkrétní den (dny) pravidelného svozu určené Poskytovatelem,
odvíjející se od požadavku na frekvenci svozů, který je určen konkrétním časovým
parametrem a rozmezím, nikoliv však přesným datem (např. při frekvenci svozů 1x14
dní se svozovým dnem rozumí pondělí v sudý týden v rozmezí od 6.00 do 22.00 hodin).
1.16 Typ nádoby - znamená typ sběrných nádob daný zejména svým objemem v závislosti
na druhu odpadu; specifikace typu nádob je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.
1.17 Účinnost služeb – pro účely zahájení poskytování pravidelných služeb dle této smlouvy
se účinností rozumí konkrétní časový milník vymezený Přílohou č. 1 této smlouvy,
sloupec s názvem „Datum počátku služby“. V případě, že by datum účinnosti služeb
připadlo na den, který předchází dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších přepisů, pak platí pro všechny tyto služby
zahájení služeb až dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
1.18 Účinnost smlouvy - den, od kterého jsou smluvní strany vázány právy a povinnostmi
dle této smlouvy a rozhodný okamžik pro poskytování mimořádných služeb.
1.19 Zákon o odpadech – znamená zákon č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
bude-li v průběhu platnosti této smlouvy zákon o odpadech zrušen a nahrazen novým
zákonem o odpadech, pak zákonem o odpadech se bude rozumět tato nová právní
norma za předpokladu, že nebude v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
1.20 ZZVZ - znamená zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
2

Předmět smlouvy

2.1

Předmětem plnění je sběr, využívání a odstraňování směsného komunálního odpadu,
tříděného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu z Odpadových nádob, vše v souladu
se Zákonem o odpadech a souvisejícími právními předpisy, včetně poskytnutí
Odpadových nádob.

2.2

Poskytovanými službami se rozumí následující činnosti:
2.2.1
a.

pravidelný svoz směsného komunálního odpadu, který je určen pro
následné odstranění dodavatelem, a zařazeného podle platného Katalogu
odpadů pod kódem odpadu:
200301 – Směsný komunální odpad

b.

pravidelný svoz vytříděných (separovaných) složek odpadu a dalších
vybraných odpadů kategorie O, které jsou určeny pro následné třídění a
využívání dodavatelem, zařazených podle platného Katalogu odpadů pod
kódem odpadu:
200101 – Papír a lepenka
200102 – Sklo
200139 – Plasty

c.

pravidelný svoz biologicky rozložitelného odpadu (tráva a listí) ve
vegetačním období od 1.4 do 30.11, který je určen pro následné využívání
dodavatelem, zařazeného podle platného Katalogu odpadů pod kódem odpadu:
200201 – Biologicky rozložitelný odpad

d.

poskytnutí Odpadových nádob k plnění odpovídajícím odpadem;

2.2.2

Mimořádné služby (činnosti) – Mimořádné svozy:

a.
b.
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Pravidelné služby (činnosti):

mimořádný vývoz a odstranění odpadů z Odpadových nádob objednatele
nad rámec služby podle bodu 3.2.1., písm. a) a b) této Výzvy.
mimořádný vývoz a odstraňování odpadů balených do pytlů uložených u
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Odpadových nádob
2.3

3

Cena a platební podmínky

3.1

Cena za poskytované Služby uvedené v čl. 2 této Smlouvy je uvedena v Příloze č. 1 této
Smlouvy v členění podle jednotlivých Stanovišť a jednotkových cen. Tato cena může být
změněna pouze za podmínek uvedených v této.

3.2

Za Stanoviště, ve kterých Poskytovatel neposkytl Služby, nenáleží Poskytovateli odměna,
není-li dále Smluvními stranami dohodnuto jinak.
Za Stanoviště, ve kterých Poskytovatel poskytl Pravidelné služby jen za určitou část
rozhodného období (měsíc), náleží Poskytovateli pouze poměrná část odměny.
Právo na zaplacení ceny za poskytování Služeb vzniká Poskytovateli řádným a včasným
splněním jeho závazku, a to měsíčně vždy k poslednímu dni měsíce, za který jsou
poskytovány Služby, a to na základě daňového dokladu.
Faktura (daňový doklad) bude vystavena nejpozději do 10 Dnů po uplynutí měsíce, za
který jsou Služby účtovány. Součástí faktury bude vždy soupis veškerých provedených
Služeb za rozhodné období s dělením na Stanoviště a typ Služby (Pravidelné služby,
Mimořádné služby).
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za který je
provedeno vyúčtování Služeb.

3.3
3.4

3.5

3.6
3.7

K ceně za poskytnuté Služby bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné podle
aktuálních právních předpisů tuto daň upravujících ke dni vystavení faktury.

3.8

Splatnost daňových dokladů je 30 Dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu.

3.9

Faktury (daňové doklady), budou zasílány pouze elektronicky na korespondenční e-mail
pro doručování faktur v elektronické podobě. V případě technických problémů s
vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost
skenu) bude Objednatel akceptovat daňový doklad doručený do datové schránky
Objednatele nebo v listinné podobě na adresu Objednatele: Správa železnic, státní
organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02
Pardubice.

4
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Předmět smlouvy včetně věcného i časového rozsahu je blíže specifikován v Příloze č. 1
této Smlouvy a dalších částech této Smlouvy.

Místo a doba plnění

4.1

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 08. 2023.

4.2

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby dle této Smlouvy průběžně po celou dobu
Účinnosti smlouvy, nejdříve od 1. 9. 2021 pokud Účinnost smlouvy nenastane
k pozdějšímu termínu s tím, že zahájení poskytování plnění u Pravidelných služeb, tj.
Účinnost služeb, je pro jednotlivá Stanoviště určena Přílohou č. 1 této Smlouvy, sloupec
s názvem „Datum počátku služby“ (nejdříve tedy u části Pravidelných služeb dnem
1. 9. 2021 nebo ke dni uveřejnění Smlouvy o poskytování služeb v registru smluv; tzn. v
závislosti na skutečnosti, který z těchto dvou okamžiků nastane později).

4.3

Místa plnění (Stanoviště) jsou uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4.4

Časový a věcný rozsah poskytování Pravidelných služeb je uveden v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

4.5

Tuto Smlouvu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení
důvodu ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. Výpovědní lhůta je tříměsíční a
začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní
straně.

4.6

Prodloužení smlouvy je možné pouze za podmínek uvedených v čl. 11.2 této Smlouvy
v rámci vyhrazené změny závazku.
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5
5.1
6

Poddodavatelé
Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé.
Licenční podmínky

6.1

Neobsazeno.

7

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1

Poskytovatel se zavazuje:
7.1.1

7.1.2
7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8
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poskytovat Služby v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, vč.
jejích součástí a příloh a příslušnými právními předpisy na úseku odpadového
hospodářství, zejm. pak v souladu se Zákonem o odpadech. Poskytovatel
prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou Předmětu smlouvy, že jsou
mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k poskytování Služeb;
postupovat při poskytování Služeb řádně, včas a bezpečně, hospodárně, chránit
zájmy Objednatele, které jsou nebo by mu mohly být známy;
provádět Pravidelný svoz Odpadových nádob ze Stanovišť v určené svozové
dny, Odpadové nádoby vyprázdnit a vrátit je zpět na původní Stanoviště či
Smluvními stranami dohodnuté místo;
nést odpovědnost za čistotu Stanoviště a jeho blízkého okolí při nakládce
Odpadových nádob a bezprostředně po ni nebo při přemisťování Odpadových
nádob. Dojde-li při přemisťování a vyprazdňování Odpadních nádob ke
znečištění veřejně přístupného prostoru nebo komunikace, je Poskytovatel
povinen neprodleně na vlastní náklad zajistit odstranění nečistot z trasy
přesunu Odpadové nádoby a místa vyprazdňování;
přistavit nejpozději do 3 Pracovních dnů od Účinnosti služeb požadované
Odpadové nádoby; a po celou dobu poskytování Služeb udržovat Odpadové
nádoby v řádném stavu odpovídajícím jejich účelu využití a v případě potřeby je
vyměnit ve lhůtě 14 Dnů ode dne doručení oznámení požadavku Objednatele
na výměnu Odpadové nádoby nebo od okamžiku, kdy potřebu výměny
Odpadové nádoby zjistil Poskytovatel;
veškeré poskytnuté Odpadové nádoby označit názvem obchodní firmy
Objednatele, tj. „Správa železnic, státní organizace“ a Druhem odpadu, a toto
označení udržovat v řádném stavu po celou dobu poskytování Služeb;
provést Mimořádný svoz na základě písemné výzvy, obsahující rozhodné údaje
pro poskytnutí Mimořádné služby, a učiněné prostředky elektronické
komunikace na Kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě. Lhůta k provedení
Mimořádného svozu činí:
 3 pracovní dny u jednorázových mimořádných svozů a počíná plynout
okamžikem doručení výzvy k provedení jednorázového Mimořádného
svozu Objednatelem Poskytovateli,
 15 pracovních dní u opakovaných Mimořádných svozů, tj. svozů
spojených zejména s konáním sportovních, kulturních i jiných
obdobných hromadných akcí v délce dva a více po sobě jdoucích Dní, a
počíná plynout okamžikem doručení výzvy k provedení opakovaného
Mimořádného svozu Objednatelem Poskytovateli;
v případě vzniku překážek bránících Pravidelnému nebo Mimořádnému svozu
zajistit Náhradní svoz, a to ve lhůtě 3 Dnů nebo ke dni nejbližšího touto
Smlouvou sjednaného svozu (v závislosti na skutečnosti, který z těchto
okamžiků nastane dříve), jež počíná plynout okamžikem odpadnutí překážky,
není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak (tj. dohodnout náhradní řešení
v daném místě plnění). Za takovou překážku se považují případy, kdy
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7.1.9

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.2

Objednatel se zavazuje:
7.2.1

7.2.2
7.2.3

7.3
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Odpadové nádoby nejsou objektivně volně přístupné v době Pravidelných nebo
Mimořádných svozů nebo v případě zásahu vyšší mocí;
řídit se aktuálně platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního
prostředí (ŽP). Za bezpečnost práce Pracovníků odpovídá Poskytovatel;
vést průběžnou evidenci o množství a druzích svezených odpadů a předkládat
tuto evidenci Objednateli za pomoci prostředků elektronické komunikace na
Kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě nejpozději do 20 Dnů po uplynutí
měsíce, za který je evidence zpracována;
předložit na Kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě ve lhůtě 30 Dnů od
Účinnosti služeb přehled Svozových dnů na jednotlivá Stanoviště odpovídající
požadované četnosti frekvence svozu (tzv. Harmonogram svozů) a v případě
změn Harmonogramu svozů do 30 Dnů ode dne, kdy změna nastala;
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své
podnikatelské činnosti po celou dobu poskytování Služby dle této Smlouvy ve
výši minimálně 1 000 000 Kč na každý škodní případ. Objednatel je oprávněn
požadovat předložení dokladu v průběhu plnění této Smlouvy o platnosti
požadovaného pojištění dle předchozí věty.

poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost, která je nezbytná pro
poskytování plnění dle této Smlouvy, v opačném případě není Poskytovatel
v prodlení s plněním svých závazků dle této Smlouvy;
zajistit volný přístup k Odpadovým nádobám na určených Stanovištích v době
Pravidelných a Mimořádných svozů;
ukládat do Odpadových nádob pouze ty odpady, které jsou Odpadovou
nádobou k tomuto účelu určeny (dáno kódy odpadu dle Katalogu odpadů).
V případě, že Odpadové nádoby budou obsahovat jiný Druh odpadu, než-li je
touto Smlouvou sjednáno, Poskytovatel upozorní na tuto skutečnost
neprodleně Objednatele za účelem sjednání nápravy a případně dohody o
způsobu odstranění odpadu formou zvláštní objednávky, nebude-li možné tento
svoz vyřešit jinou formou danou touto Smlouvou, např. jako Mimořádný svoz;

7.2.4

zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo Odpadové nádoby; v případě, že bude
odpad soustřeďován nebo odložen vedle Odpadových nádob (netýká se pytlů
v rámci Mimořádných svozů), Poskytovatel není povinen takový odpad převzít;

7.2.5

oznámit bez zbytečného odkladu vznik překážky na straně Objednatele, která
znemožňuje plnění Pravidelných a Mimořádných svozů Poskytovatelem a učinit
všechna nezbytně nutná opatření k jejich odstranění;

7.2.6

dodržovat příslušné právní předpisy na úseku odpadového hospodářství, zejm.
tedy Zákon o odpadech, který mu ukládá povinnosti původce odpadu do
okamžiku Převzetí odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

V případě změny v označení Smluvních stran, změn kontaktních osob, statutárních
orgánů a dalších údajů uvedených v části „Smluvní strany“, a dále v článku 8.2 se
nepoužije ustanovení článku 12.7 této Smlouvy. Ke změně těchto údajů postačuje
oznámení druhé Smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo
prokazatelnou e-mailovou zprávou doručenou na Kontaktní e-mail uvedený v této
Smlouvě. K tomuto dopisu musí být přiložena listina, dokládající oznamovanou změnu
údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze
Smluvních stran, zániku Smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva
a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce
Smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení
Poskytovatele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního
spojení musí být Poskytovatelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi Smluvními
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7.4

7.5

8

stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této Smlouvě. Oznámení o změně
bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění
bankovního spojení prostřednictvím datové schránky Poskytovatele do datové schránky
Objednatele.
Zjištěné nedostatky při poskytování Služeb budou oprávněnou osobou Smluvních stran
(viz čl. 8.2 této Smlouvy) řešeny písemnou formou za pomocí prostředků elektronické
komunikace na Kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě.
Na zjištěné nedostatky bude příslušná Smluvní strana reagovat stejnou formou (voz čl.
7.4 této Smlouvy) nejpozději do 3 Pracovních dnů od doručení zprávy ke zjištěným
nedostatkům, a zajistí nápravu v co nejkratším termínu s přihlédnutím k povaze a
rozsahu nedostatku, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak (co do časů na reakci tak i co
do časů na zajištění nápravy).
Další ujednání

8.1

Poskytovatel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému poskytování Služeb a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba.

8.2

Kontaktními (oprávněnými) osobami Smluvních stran jsou
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8.2.1

za Objednatele:

8.2.2

za Poskytovatele:

8.3

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran,
předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

8.4

Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje
Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla
nebo vzniknout mohla.

8.5

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy,
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být
v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.6

Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese
tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu
v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za
své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako
s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty
se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího
přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní
tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace,
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku,
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8.7

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udělen na dobu neurčitou.
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8.8

V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se Poskytovatel
zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Poskytovatele
vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

8.9

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s
ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami,
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže
těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových
stránkách Smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše
uvedené
dokumenty
k dispozici
na
webových
stránkách:
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci

9
9.1

Smluvní pokuty
Smluvní strany si sjednávají pro případ porušení některé jednotlivé povinnosti tyto
smluvní pokuty:
a) v případě prokázaného porušení povinnosti provést řádně a včas Pravidelné služby co
do jakéhokoliv parametru daného Přílohou č. 1 této Smlouvy je Objednatel oprávněn
účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení
Poskytovatele (to platí i pro případ Náhradního svozu nahrazujícího Pravidelný svoz);
b) v případě prokázaného porušení povinnosti provést řádně a včas Mimořádné svozy je
Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý
den prodlení Poskytovatele (to platí i pro případ Náhradního svozu nahrazujícího
Mimořádný svoz);
c) v případě nezajištění povinnosti uvedené v odst. 7.1.6 této Smlouvy je Objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
d) v případě nezajištění povinnosti uvedené v odst. 7.1.10 této Smlouvy je Objednatel
oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení
Poskytovatele;
e) v případě prokázaného porušení smluvních povinností výše nejmenovaných je
Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý
případ porušení povinnosti, není-li dále stanoveno jinak.

9.2
9.3

9.4

9.5
9.6

9.7
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Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 20. Obchodních
podmínek.
Ustanovení čl. 9.1 neplatí v případě neplnění z důvodu vzniku objektivních překážek dle
odst. 7.1.8 této Smlouvy, pokud Poskytovatel na tyto překážky upozornil Objednatele
neprodleně po jejich vzniku, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejich zjištění
Poskytovatelem.
Poskytovatel se zavazuje uhradit Objednateli škodu, jež mu byla způsobena v důsledku
vadného plnění ze strany Poskytovatele. Odstraněním vady není dotčeno právo
Objednatele na náhradu škody, včetně ušlého zisku. Při posuzování odpovědnosti za
škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že je Objednatel oprávněn započítat smluvní pokuty proti
platbám za plnění Poskytovatele. Smluvní pokuty lze kumulovat.
Smluvní pokuta je splatná do 10 Dní od jejího vyúčtování. Zaplacením smluvní pokuty
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta se na náhradu škody
nezapočítává.
Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je Poskytovatel zavázán splnit i
po zaplacení smluvní pokuty.
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V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny delším 15 Dní vzniká Poskytovateli právo
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními
předpisy.
Odpovědné zadávání

10.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Smlouva
o
poskytování
služeb,
dodržovat
zásady
sociálně
odpovědného
zadávání,
environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1
písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„odpovědné zadávání“). Poskytovatel bere podpisem této Smlouvy výslovně na vědomí
tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na Poskytovatele
v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy o poskytování služeb.
10.2 Objednatel požaduje, aby Poskytovatel při realizaci předmětu plnění této Smlouvy o
poskytování služeb zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány
Poskytovatel s Objednatelem, a to následovně:
a) Poskytovatel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně
podílejí na realizaci předmětu plnění, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři
Poskytovatele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je
sjednána v této Smlouvě o poskytování služeb. Poskytovatel se zavazuje na písemnou
výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní
dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Poskytovatele
uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti
Poskytovatele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude
anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele
či smluvních partnerů Poskytovatele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění
povinnosti Poskytovatele dle tohoto odstavce Smlouvy o poskytování služeb.
b) Poskytovatel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť
i započatý Den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle
předchozího odstavce této Smlouvy o poskytování služeb. Poskytovatel se dále
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i započatý Den, po
který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Poskytovatele stejnou nebo
kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní
sankce dle tohoto odstavce Smlouvy o poskytování služeb lze v případě postupného
porušení obou povinností Poskytovatele sčítat.
11

Vyhrazená změna závazku

11.1 Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku z této Smlouvy (dle § 100 odst. 1 ZZVZ), a to za
následujících podmínek realizovanou následujícím způsobem.
11.2 Opční právo
11.2.1 Smluvní strany sjednávají opční právo prodloužením účinnosti této Smlouvy po uplynutí
doby plnění dle této Smlouvy, která uplyne k datu 31. 8. 2023, o jeden rok a to na
základě vyhrazené změny závazku. S prodloužením smlouvy dle předchozí věty musí
souhlasit obě Smluvní strany bez výhrad a za dodržení stávajících ustanovení této
Smlouvy včetně neměnných nabídkových cen uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy. Své
stanovisko, zda bude opčního práva využito, či nikoliv si Smluvní strany sdělí písemně a
to nejpozději 3 měsíce před koncem účinnosti této Smlouvy za pomoci prostředků
elektronické komunikace na Kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě.
11.2.2 Prodloužení smlouvy dle předchozího odstavce je možno využit pouze o jeden rok.
V případě využití opčního práva dle předchozího odstavce tak smlouva bude ukončena
k 31. 8. 2024.
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11.3 Změna počtu nádob u pravidelných služeb
11.3.1 Objednatel v Příloze č. 1 této Smlouvy určuje přesný počet nádob na jednotlivá místa
plnění (Stanoviště) vázaný na Druh odpadu a Typ nádob s tím, že počet Odpadových
nádob na takto vymezených Stanovištích může být měněn formou přidávání či odebírání
stejného Typu nádob.
11.3.2 Na základě této změny bude vystavena nová Příloha č. 1 této Smlouvy; o uvedené
změně musí být Poskytovatel písemně informován alespoň 14 Dnů předem. Poskytovatel
je povinen oznámit Objednateli do 3 pracovních dnů od doručení oznámení nové Přílohy
č. 1 této Smlouvy, že vzal změny na vědomí.
11.3.3 Jednotlivé změny počtu Odpadových nádob budou probíhat na základě provozních
důvodů na straně Objednatele, mezi ně patří zejména nikoli však výlučně:


změna rozsahu či způsobu využití prostor v objektech, ke kterým je navázáno
poskytování plnění;



ztráta místa plnění či práva ho užívat, ať už z důvodu ztráty vlastnictví či
pronajmutí objektů Objednatele třetí osobě, ke kterým je navázáno
poskytování plnění třetí osobě.

11.3.4 S ohledem na výše uvedené dojde současně k promítnutí stanovené ceny Pravidelné
služby za měsíc, která bude pro dané Stanoviště, u něhož změna nastala, lineárně
navýšena či ponížena s ohledem na jednotkové množství přidaného či odebraného
množství stejného Typu nádob.
11.4 Změna frekvence svozu nádob u pravidelných služeb
11.4.1 Objednatel v Příloze č. 1 této Smlouvy určuje jednoznačný parametr na frekvenci
svozu Odpadových nádob na jednotlivá místa plnění (Stanoviště) vázaný na Druh odpadu
a Typ nádoby s tím, že frekvence svozu Odpadových nádob na takto vymezených
Stanovištích může být měněna formou snížení nebo zvýšení parametru frekvence svozu,
avšak pouze při splnění podmínky, že Objednatel jinou frekvenci svozu v rámci výčtu
kteréhokoliv z jednotlivých Stanovišť má vymezenu a tato frekvence svozu se vztahuje
na totožný Typ nádoby a Druh odpadu (pokud v rámci Přílohy č. 1 této Smlouvy jiná
frekvence svozu u stejného Druhu odpadu a Typu nádoby, u které chce Objednatel
vyhrazenou změnu realizovat, nefiguruje, vyhrazenou změnu závazku nelze dle tohoto
odstavce uplatnit).
11.4.2 Na základě této změny bude vystavena nová Příloha č. 1 této Smlouvy; o uvedené
změně musí být Poskytovatel informován alespoň 14 Dnů předem. Poskytovatel je
povinen oznámit Objednateli do 3 pracovních dnů od doručení oznámení nové Přílohy č.
1 této Smlouvy, že vzal změny na vědomí.
11.4.3 Jednotlivé změny frekvence svozu Odpadových nádob budou probíhat na základě
provozních důvodů na straně Objednatele, mezi ně patří zejména nikoli však výlučně:


změna rozsahu či způsobu využití prostor v objektech, ke kterým je navázáno
poskytování plnění;



ztráta místa plnění či práva ho užívat, ať už z důvodu ztráty vlastnictví či
pronajmutí objektů Objednatele třetí osobě, ke kterým je navázáno
poskytování plnění třetí osobě.

11.4.4 S ohledem na výše uvedené bude cena Pravidelné služby za měsíc stanovena ve stejné
výši jako cena u nebližšího Stanoviště, u kterého je účtována totožná frekvence svozu
Odpadové nádoby pro daný Druh odpadu a Typ nádoby. Pro účely stanovení nejbližšího
Stanoviště bude využito webové aplikace Google mapy, výběr nejrychlejší varianta trasy,
počítáno ze Stanoviště, u kterého je změna dle tohoto odstavce uplatňována, do
nebližšího možného Stanoviště uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy.
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11.5 Změna typu nádob u pravidelných služeb
11.5.1 Objednatel v Příloze č. 1 této Smlouvy určuje přesný Typ nádob na jednotlivá místa
plnění (Stanoviště) vázaný na Druh odpadu a frekvenci svozu s tím, že Typ nádob na
takto vymezených Stanovištích může být měněn formou změny stávajícího Typu nádoby
za typ jiný, který se však standardně pro daný Druh odpadu používá, avšak pouze při
splnění podmínky, že Objednatel jiný Typ nádoby v rámci výčtu kteréhokoliv
z jednotlivých Stanovišť má uveden a současně použije totožnou frekvenci svozu, která u
tohoto typu jiné nádoby je uvedena (pokud v rámci Přílohy č. 1 této Smlouvy jiný Typ
nádoby u stejného Druhu odpadu, pro který chce Objednatel vyhrazenou změnu
realizovat, nefiguruje, vyhrazenou změnu závazku nelze dle tohoto odstavce uplatnit).
11.5.2 Na základě této změny bude vystavena nová Příloha č. 1 této Smlouvy; o uvedené
změně musí být Poskytovatel informován alespoň 14 Dnů předem. Poskytovatel je
povinen oznámit Objednateli do 3 pracovních dnů od doručení oznámení nové Přílohy
č. 1 této Smlouvy, že vzal změny na vědomí.
11.5.3 Jednotlivé změny Typu nádob budou probíhat na základě provozních důvodů na straně
Objednatele, mezi ně patří zejména nikoli však výlučně:


změna rozsahu či způsobu využití prostor v objektech, ke kterým je navázáno
poskytování plnění.

11.5.4 S ohledem na výše uvedené bude cena Pravidelné služby za měsíc stanovena ve stejné
výši jako cena u nebližšího Stanoviště, u kterého je účtován totožný Typ nádoby včetně
dodržení frekvence svozu. Pro účely stanovení nejbližšího Stanoviště bude využito
webové aplikace Google mapy, výběr nejrychlejší varianta trasy, počítáno ze Stanoviště,
u kterého je změna dle tohoto odstavce uplatňována, do nebližšího možného stanoviště
uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy.
11.6 Změna stanoviště u pravidelných služeb – přidání nového místa plnění
11.6.1 Objednatel v Příloze č. 1 této Smlouvy stanovuje přesný rozsah míst plnění (Stanovišť),
u kterých pro účely plnění dle této Smlouvy stanovuje pro každé konkrétní zde uvedené
Stanoviště požadavky na Druh odpadu, Typ nádoby a frekvenci svozu s tím, že tento
výčet míst plnění (Stanovišť) může být měněn formou přidání nového Stanoviště, které
spadá geograficky do vymezené oblasti v rámci hranic bývalých okresů, avšak pouze při
splnění následujících podmínek, a to že Objednatel zadá pro nově přidané Stanoviště
totožné parametry, tj. Druh odpadu, Typ nádoby a frekvenci svozu, které má Objednatel
totožně uvedeny u jiného Stanoviště v Příloze č. 1 této Smlouvy (pokud v rámci Přílohy
č. 1 této Smlouvy není uvedeno Stanoviště, které odpovídá požadovaným parametrům,
vyhrazenou změnu závazku nelze dle tohoto odstavce uplatnit).
11.6.2 Na základě této změny bude vystavena nová Příloha č. 1 této Smlouvy; o uvedené
změně musí být Poskytovatel informován alespoň 14 Dnů předem. Poskytovatel je
povinen oznámit Objednateli do 3 pracovních dnů od doručení oznámení nové Přílohy
č. 1 této Smlouvy, že vzal změny na vědomí.
11.6.3 Jednotlivé změny Stanoviště budou probíhat na základě provozních důvodů na straně
Objednatele, mezi ně patří zejména nikoli však výlučně:


změna rozsahu či způsobu využití prostor v objektech Objednatele, ke kterým
má být nově navázáno poskytování plnění;



nabytí místa plnění či práva ho užívat, ať už z důvodu nabytí vlastnictví či
ukončení pronajmutí objektů Objednatele třetí osobě, ke kterým má být
navázáno poskytování plnění třetí osobě.

11.6.4 S ohledem na výše uvedené bude cena Pravidelné služby za měsíc stanovena ve stejné
výši jako cena u nebližšího Stanoviště, u kterého je účtován totožný rozsah Pravidelné
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služby (tj. co do Typu nádoby pro daný Druh odpadu včetně dodržení frekvence svozu).
Pro účely stanovení nejbližšího Stanoviště bude využito webové aplikace Google mapy,
výběr nejrychlejší varianta trasy, počítáno z přesného umístění nového Stanoviště, u
kterého je změna dle tohoto odstavce uplatňována, do nebližšího možného Stanoviště
uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy.
11.7 Společná ustanovení pro vyhrazené změny závazku (vyjma opčního práva)
11.7.1 Cílem výše uvedených vyhrazených změn je zajištění dostatečně dynamického způsobu
poskytování služeb především s ohledem na nutnost zajistit kvalitní a flexibilní služby
sběru, využívání a odstraňování směsného komunálního, tříděného a biologicky
rozložitelného odpadu ze stanovišť Objednatele, jakožto i zohlednit jeho specifické
provozní potřeby.
11.7.2 Poskytovatel se zavazuje plnit na základě nové Přílohy č. 1 této Smlouvy, jakmile
nabude účinnosti. Nabytím účinnosti pro účely výše specifikovaných vyhrazených změn
závazku se rozumí první den následující po uplynutí 14 Dnů od okamžiku doručení
oznámení o uplatnění vyhrazené změny závazku, ve které musí být uvedeny rozhodné
údaje pro zahájení provedení změny poskytovaných Služeb, tj. formou vystavení nové
Přílohy č. 1 této Smlouvy s jasným vymezením údajů, které spadají pod vyhrazenou
změnu závazku. Na výše uvedené nemá vliv, zda Poskytovatel učinil vůči Objednateli
oznámení, že vzal změny na vědomí či nikoliv.
11.7.3 Oznámení o uplatnění vyhrazené změny závazku ze strany Objednatele, jakož i
potvrzení změn Poskytovatelem bude učiněno za pomocí elektronických prostředků na
Kontaktní e-mail uvedený v této Smlouvě.
11.7.4 Rozhodný stav pro provedení vyhrazených změn závazku je dán Přílohou č. 1 této
Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy.
11.7.5 Kumulace vyhrazených změn závazku dle čl. 11.3 – 11.6 této Smlouvy a jejich
uplatnění současně v rámci jednoho oznámení o vyhrazené změně závazku je přípustné.
11.7.6 Změny nezahrnuté v rámci výše uvedených vyhrazených změn mohou být uzavírány na
základě dohody Smluvních stran, písemně uzavřenými dodatky k této Smlouvě.
12

Závěrečná ujednání

12.1

Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).
Odchylná ujednání v této Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

12.2

Poskytovatel prohlašuje, že:

12.2.1 se před podpisem této Smlouvy seznámil se zněním Obchodních podmínek;
12.2.2 se seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této
Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí
sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.
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12.3

Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží
Poskytovatel a dvě vyhotovení Objednatel.

12.4

Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy a Obchodních
podmínek se řídí českým právním řádem.

12.5

Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí
Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.6

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních
stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

12.7

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

12.8

Poté, co Poskytovatel poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky
v písemné formě, postačí pro veškeré další případy mezi Smluvními stranami pro to,
aby se tato Smlouva řídila Obchodními podmínkami, pokud tato Smlouva na Obchodní
podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí
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vyhotovení této Smlouvy, neboť Poskytovateli již bude obsah Obchodních podmínek
známý.
12.9

Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem
k povaze Předmětu smlouvy objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových
ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

12.10

Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li
Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv, pokud není v této Smlouvě uveden termín pozdější (viz čl. 4 této Smlouvy).

Přílohy
1.

Specifikace předmětu plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
V Ostravě dne 13. srpna 2021

V Hradci Králové dne 17. 08. 2021

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

Poskytovatel
Mgr. Alena MATOUŠKOVÁ
člen představenstva
Marius Pedersen a.s.

……………………………………………………………………
Poskytovatel
Kateřina NOVOTNÁ
člen představenstva
Marius Pedersen a.s.

……………………………………………………………………
Poskytovatel
Monika PLECHÁČOVÁ
člen představenstva
Marius Pedersen a.s.
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Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne
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PŘÍLOHA Č. 1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
PRAVIDELNÉ SLUŽBY
Specifikace místa plnění (Stanoviště)

ORP
8109
8113
8113
8113
8113
8117
8117
8117
8117
8117
8117
8117
8117
8117
8117
8117
8117
8117
8109
8113
8113
8113

Stanoviště

Ulice

čp.

Hlučín žst.
Kravaře ve Slezsku žst.
Kravaře ve Slezsku žst.
Kravaře ve Slezsku žst.
Kravaře ve Slezsku žst.
Opava východ žst.
Opava východ žst.
Opava východ žst.
Opava východ žst.
Opava západ žst.
Opava západ žst.
Opava západ žst.
Opava západ žst.
Štítina žst.
Háj ve Slezsku žst.
Háj ve Slezsku žst.
Háj ve Slezsku žst.
Háj ve Slezsku žst.
Dolní Benešov žst.
Chuchelná žst.
Kravaře st. 1
Kravaře st. 2

Dr. Ed. Beneše
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Nádražní
Jánská
Jánská
Jánská
Jánská
Husova
Husova
Husova
Husova
Hlavní
Bezručova
Bezručova
Bezručova
Bezručova
Nádražní
Petra Bezruče
Nádražní
Nádražní

8117 Opava TO

Anenská

8117 Opava TO

Anenská

8117 Opava TO

Anenská

č.or.
213
84
84
84
84
691
691
691
691
204
204
204
204
66
15
15
15
15
131
109
84
84

26
14
14
14
14
1
1
1
1
19
19
19
19

14
14

GPS:
49.9323749,
17.9143176
GPS:
49.9323749,
17.9143176
GPS:
49.9323749,
17.9143176

Poptávaná služba - základní parametry

Druh
odpadu

Pošta

Počet měsíců
Datum počátku
za celou dobu
služby
plnění

Cenová nabídka

Typ
nádoby

Počet nádob

Frekvence
svozu

Cena za měsíc
v ,-Kč bez DPH
177,00
299,00
120,00
187,00
100,00
1 126,00
420,00
393,00
100,00
555,00
120,00
353,00
100,00
354,00
177,00
120,00
187,00
100,00
177,00
177,00
177,00
177,00

Cena za celou dobu
plnění
(k 31.8.2023)
v,-Kč bez DPH
4 248,00
7 176,00
2 880,00
4 488,00
2 400,00
27 024,00
10 080,00
9 432,00
2 400,00
13 320,00
2 880,00
8 472,00
2 400,00
8 496,00
4 248,00
2 880,00
4 488,00
2 400,00
3 540,00
3 540,00
3 540,00
3 540,00

Hlučín
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Štítina
Háj ve Slezsku
Háj ve Slezsku
Háj ve Slezsku
Háj ve Slezsku
Dolní Benešov
Chuchelná
Kravaře
Kravaře

SKO
SKO
papír
plast
sklo
SKO
papír
plast
sklo
SKO
papír
plast
sklo
SKO
SKO
papír
plast
sklo
SKO
SKO
SKO
SKO

1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.9.2021
1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022
1.1.2022

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
20
20
20
20

P
P
S
S
S
K
K
K
S
S
S
S
S
P
P
S
S
S
P
P
P
P

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1x 14d.
1x 7dní
1x 14d.
1x 14d.
1x 2měs.
1x 7dní
1x 7dní
1x 14d.
1x 2měs.
1x 7dní
1x 14d.
1x 7dní
1x 2měs.
1x 14d.
1x 14d.
1x 14d.
1x 14d.
1x 2měs.
1x 14d.
1x 14d.
1x 14d.
1x 14d.

Opava

SKO

1.1.2022

20

S

1

1x 14d.

303,00

6 060,00

Opava

plast

1.1.2022

20

S

1

1x 14d.

187,00

3 740,00

Opava

papír

1.1.2022

20

S

1

1x 14d.

120,00

2 400,00

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM ve smyslu čl. 13.
Výzvy k podání nabídky)

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
ODPADOVÁ NÁDOBA - PYTEL O OBJEMU 120 L

Druh odpadu

SKO
papír
plast

Typ nádoby

pytel 120l
pytel 120l
pytel 120l

cena za 1
svoz 1ks
nádoby
v ,-Kč bez
DPH
50,00
15,00
25,00

množst cena za celou dobu plnění
ví
(k 31.8.2023)
svozů v ,-Kč bez DPH
50
20
20

2 500,00
300,00
500,00

ODPADOVÁ NÁDOBA (VIZ TABULKA"TYP NÁDOB včetně POŽADOVANÝCH OBJEMŮ")

Druh odpadu

SKO
SKO
SKO
papír
papír
plast
plast
sklo

Typ nádoby

P
S
K
S
K
S
K
S

cena za 1
svoz 1ks
nádoby
v ,-Kč bez
DPH*
67,00
133,00
236,00
55,00
74,00
77,00
136,00
202,00

146 072,00 Kč

ZA MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

10 454,00 Kč

Ing. Zdeněk Tyl

množst cena za celou dobu plnění
ví
(k 31.8.2023)
svozů v ,-Kč bez DPH
10
10
10
5
5
5
10
2

ZA PRAVIDELNÉ SLUŽBY

ZA VŠECHNY SLUŽBY

156 526,00 Kč

670,00
1 330,00
2 360,00
275,00
370,00
385,00
1 360,00
404,00

* bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o svoz jednorázový v rámci jednoho či více dní

TYP NÁDOB včetně POŽADOVANÝCH OBJEMŮ/zkratky a poznámky
P - 110-120 l (popelnice)
S - 240 l (popelnice větší)
K - 1100 l (kontejner)
zkr. žst. - železniční stanice/železniční zastávka (dáno provozním objektem výpravní budovy)
zkr. TO - traťový okrsek
zkr. st. - stavědlo
zkr. NS - napájecí stanice
zkr. SKO - směsný komunální odpad
INFORMACE A POKYNY K VYPLNĚNÍ
1. buňky určené k vyplnění dodavatelem jsou podsvíceny žlutou barvou, do jiných takto neoznačených buněk není
dodavatel oprávněn zasahovat!
2. ceny uvádět bez DPH se zaokrouhlením max. na 2 desetinná místa
3. množství uváděné u mimořádných služeb je množstvím předpokládaným, slouží pro účely hodnocení nabídek a
zadavatel jím není vázán
4. další požadavky a upřesňující informace uvedeny v čl. 10 POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
výzvy k podání nabídky
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