
Město Náchod

Odbor životního prostředí
Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 

PID: MUNAX00RS9GI
Sp.zn.: KS 1065/2021/ŽP/Pl
Čj.(Če.): MUNAC 74148/2021/ŽP
Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./mobil: 491 405 4xx
E-mail:  podatelna@mestonachod.cz
Datum: 21.9.2021

Objednávka číslo: 612/2021
(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele / zhotovitele:
Technické služby Náchod, s.r.o., Bílkova 196, 547 01  Náchod                                             IČO:  25270095

Předmětem objednávky je:
Zabezpečení  provozu  systému  nakládání  s  komunálními  odpady  vznikajícími  na  území  Města 
Náchod, v období od 1.10.2021 do 31.10.2021 (4 týdny + PÁ).
Jedná se o následující činnosti :
- svoz směsného komunálního odpadu, papíru, plastů, skla, bioodpadu, kovů,
- provoz sběrného dvora, 
- vedení průběžné evidence odpadů,
- pololetní svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
- velkoobjemový svoz bioodpadu z 16 stanovišť (40. a 42. týden)
- zajištění činností spojených se zpětným odběrem některých výrobků (baterie, akumulátory, 

elektrospotřebiče atd.), tj. jejich oddělený sběr od občanů, evidenci a předávání povinným osobám, 
- umisťování a údržba sběrných nádob, včetně důsledného zabrzďování každého vyprázdněného 1100 l 

kontejneru, a to na obě brzdy

K jednotlivým činnostem jsou přiřazeny následující platby:

1. SMĚSNÝ ODPAD
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Peněžní ústav:
Komerční banka, pob. Náchod
Číslo účtu: XXXXXXXXX/XXXX

 (ks) částka (Kč)

110, 120 l - popelnice 33,80 4

240 l   - popelnice 2 67,60 4 540,80

1100 l - kontejnery 244 287,50 4

1100 l - kontejnery 90 287,50 8

1100 l - kontejnery 12 287,50 13

(t)

* velkoobjemové kontejnery ? 2788,80 ?

* provoz sběrného dvora

vedení evidence odpadů

zpětný odběr

umisťování a údržba nádob

celkem

sazba (Kč) 
s DPH

počet 
svozů

3 492 472 118,40

280 600,00

207 000,00

44 850,00

350 000,00

70 000,00

1 050,00

3 150,00

3 150,00

1 432 459,20



2. SEPAROVANÝ ODPAD

* v případě provozu sběrného dvora a svozu velkoobjemových kontejnerů bude částka upřesněna
  dle konkrétně provedených prací.

Kontrolní součet: 1 890 248,60 Kč

Výše výdaje Kč:    max. 2 200 000 Kč včetně 15 % DPH Dodací lhůta:  2. 11. 2021

Úhrada zajištěna v kap.: 20 - 3722 - 607 - 5169 Objednávku vyhotovil:  XXXXXXXX
20 - 3725 - 608 - 5169

Potvrzení odbor finanční: ........................................ Dne:  21. 9. 2021

Bez razítka .........................................................................
města neplatné                                       podpis příkazce operace

      

.........................................................................
podpis správce rozpočtu
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služba (ks) částka (Kč) Pozn.

* provoz sběrného dvora

nádoby (ks) částka (Kč) Pozn.

1100 l - kontejnery papír 48 121,00 4 každá ST

1100 l - kontejnery papír 98 121,00 4 každá ST

2100 l - zvony papír 16 256,00 4 PO nebo ÚT

2100 l - zvony papír 11 256,00 4 PO nebo ÚT

240 l   - popelnice papír 1 27,00 4 108,00 ST

1100 l - kontejnery plast 71 106,00 4 PO

1100 l - kontejnery plast 76 106,00 4 ČT

1100 l - kontejnery plast 30 106,00 8 PO a ČT

1100 l - kontejner plast 1 106,00 0 0,00 na zavolání (hřbitov)

240 l   - popelnice plast 1 27,00 4 108,00 ČT

240 l – popelnice kovy 10 70,00 2 sudý PÁ

120 l – popelnice kovy 50 70,00 2 sudý PÁ

kontejnery sklo 89 192,00 1 43. týden

kontejnery sklo - DUO 44 192,00 2 43. týden

240 l – popelnice bioodpad 119 33,00 4 ÚT

240 l – popelnice bioodpad 62 33,00 9 ÚT, PÁ

120 l – popelnice bioodpad 6 27,00 4 648,00 ÚT

700 l – kontejner bioodpad 35 99,00 9 ÚT, PÁ

velkoobjemový svoz bioodpadu 1 487,20 27 40. a 42. týden

celkem

sazba (Kč) 
s DPH

počet 
svozů

150 000,00
sazba (Kč) 

s DPH
počet 
svozů

23 232,00

47 432,00

16 384,00

11 264,00

30 104,00

32 224,00

25 440,00

1 400,00

7 000,00

17 088,00

16 896,00

15 708,00

18 414,00

31 185,00

13 154,40

457 789,40



Zveřejní-li  příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový  
přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné 
plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti 
bezhotovostním  převodem na  účet  vedený  poskytovatelem platebních  služeb  mimo  tuzemsko  (§  109 
zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění 
daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele  
příslušnému správci daně.

Po  provedení  úhrady  daně  z  přidané  hodnoty  příslušnému  správci  daně  v  souladu  s předchozím 
odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj.  
pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu 
daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných 
úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, 
že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky nad 50 000,- Kč bez DPH dne …………………………

Razítko, podpis dodavatele 

_____________________________Akceptace objednávky_____________________________________

Dobrý den,

děkuji za informace a nádobu 240 l na BIO jsem doplnil do evidence (v příloze).

Objednávka je v pořádku.

Potvrzujeme přijetí objednávky č. 612/2021 na zabezpečení provozu systému nakládání s komunálními 
odpady vznikajícími na území města Náchod, v období od 1.10.2021 do 31.10.2021. 

Přeji pěkný den. 

xxxxxxxxxxx 
ekonom Technických služeb Náchod s.r.o.
Tel.: xxxxxxxxxxxx 
mobil: xxxxxxxxxxxx 

Doručeno el.poštou dne 21.9.2021

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 3 / 0 / 0
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