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Obec Bernartice
Bernartice 60, 790 57 Bernartice
IČ: 00302325 l DIČ: CZ00302325
Mojmír Michálek, starosta obce
Telefon: +420 584 442 053, Email: bernartice@javornicko.cz
ID datové schránky: jigbmbu
Web: http://www.bernartice.eu/

Příloha ZD č. 4 - Smlouva o zajištění nakládáni s odpady (závazný
dokument)

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. ObjednateI:

Obec Bernartice
se sídlem: '
IČ/DIČ:
jednajÍcÍ l zastoupený

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

bankovní spojení:
telefon l fax:
e-mail:
(dále jen jako ,,objednatel")
na straně jedné

Bernartice 60, 790 57 Bernartice
00302325 l CZ00302325

Mojmírem Michálkem, starostou obce
Liborem Ptáčkem, správcem majetku obce

+420 584 442 056
spravce@bernartice.eu

a

?:"".":'D"o'dav:atel'
,SUEZ Využiti zdrojů a.s.

se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady
lČ /DlČ: 25638955 l CZ25638955
jednajÍcÍ l zastoupený:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří navrátil, oblastní manažer obchodu, na základě plné moci
- ve věcech technických: Miloš Večeřa, obchodní manažer

registrace: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 9378
bankovní spojenI:Komerčni banka, a.s., Praha, 27-9328790297/0100
telefon l fax: "420 724 605 706
e-mail: milos.vecera@suez.com
(dále jen jako ,,dodavatel")
na straně druhé

Článek l.
Dodávka služeb

,,Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bernartice"

1.1. Dodavatel se na základě této smlouvy zavazuje, v souladu s příslušnými zákony a technickými
požadavky kladenými na provedeni služeb, pokud jsou stanoveny v souladu s příslušnými
právními předpisy a ustanoveními této smlouvy, zajistit provedení služeb, blíže specifikovaných v
této smlouvě. Dodavatel provede služby tak, jak jsou definovány v zadávacích podmínkách, tzn.
v zadávací dokumentaci a v jednotlivých přílohách zadávací dokumentace, primárně v Příloze č. 1 -
Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument) dále jen ,,služby" nebo ,,plnění").

1.2. Veškeré činnosti při plnění služeb musí být zajišt'ovány v souladu s platnými právními předpisy,
které se vztahují k předmětu plnění, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se všemi prováděcími vyhláškami,
zejména s vyhláškou č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s
odpady.

1.3. Dodavatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení služeb, a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení služeb nezbytné.
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1.4. Objednatel, může podmínky služby v průběhu plnění této smlouvy změnit nebo doplnit dalšími
podmínkami, které se vztahují k poskytovaným službám a které vyplývají z potřeby nakládání s odpady
objednatele v závislosti na změnách platné legislativy týkajIcI se nakládání s odpady.

1.5. Dodavatel se zavazuje zajišťovat veškeré doklady, souhlasy, kolaudační rozhodnutí, povolení státních
orgánů, které jsou nutné k provozování zařízení používaných pro plnění sjednané služby, případně zajistit
veškeré zkoušky a revize nutné pro realizaci služeb vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, rovněž se zavazuje
vystavovat veškeré doklady související s dopravou a nakládáním s odpady, kdy nutnost zajištění těchto
dokladů vyplývá z právních či jiných předpisů či požadavků na řádné provedení služeb. Dodavatel je
povinen provést veškeré práce, služby a dodávky, které je třeba k zahájení a pravidelné průběžné realizaci
sjednaných služeb.

1.6. Dodavatel zajisti:
a. Vedení evidence všech odpadů, které jsou předmětem této smlouvy, pro objednatele v rozsahu daném

zákonnými a podzákonnými předpisy (včetně plněni povinností objednatele, plynoucích z jeho
smluvního vztahu s obchodní společností EKO-KOM, a. s. Praha.).

b. Plnění povinností původce odpadu tzn. objednatele, vyplývajÍcÍch z platné legislativy v souladu s § 16
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

c. Odbornou spolupráci s objednatelem při aktualizaci odpadového hospodářství.
d. Vypracování a předáni návrhu optimalizace svozu odpadů včetně harmonogramu realizace svozu

odpadů pro jednotlivé druhy odpadů (každoročně, vždy pro nový kalendářní rok, a to nejpozději v 10
měsíci kalendářního roku předcházejÍcÍho). Návrh optimalizace svozu odpadů včetně harmonogramu
musí být, před jeho uvedením do užIvání, schválen objednatelem. V případě, že objednatel nebude
souhlasit s přeloženým návrhem optimalizace svozu odpadů včetně harmonogramu zavazuje se
dodavatel k jeho přepracování dle připomínek objednatele ve lhůtě do 1 kalendářního měsíce po
obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele. Při zpracováni harmonogramu svozu se zavazuje
dodavatel povinnost dodržet pro svoz dobu od 5.00 hod. do 20.00 hod. a přihlédnout zejména k
dopravní situaci v obcil ve městě a ke specifikům jednotlivých oblasti jako např. centrum, památková
zóna apod.

e. Vypracování plánu snížení množství ukládaného směsného komunálního odpadu na skládku separacívyužitelných a nebezpečných složek tohoto směsného komunálního odpadu a jeho předání
objednateli, a to nejpozději v 10 měsíce kalendářního roku pkdcházejIcího.

f. Pravidelný sběr, svoz, přepravu a likvidaci odpadu dle odsouhlaseného harmonogramu, přičemž
pravidelný svoz dle tohoto harmonogramu bude zajišťován podle potřeby i ve dnech státních svátků a

'dnech pracovního klidu. Dodavatel se zavazuje během sběru odpadu odstraňovat neprodleně
znečištění sběrných míst.

g. Pravidelné svážení všech sběrných míst v souladu s Přílohou č. 2 - Seznam sběrných mist
separovaných odpadů (závazný dokument). Sběrným místem je, v souladu s touto smlouvou, myšlen
pozemek na veřejném prostranství přístupný z veřejné nebo účelové komunikace.

h. V případě použití sběrných nádob objednatele, aby se s nimi zacházelo obvyklým způsobem, tak aby
nedošlo k jejich poškozeni ani znehodnoceni. Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele
o případných zjištěných závadách na nádobách objednatele.

i. Vytvoření e-mailové adresy pro operativní komunikaci mezi objednatelem a dodavatelem, na které
budou evidovány všechny požadavky vyplývající z potřeb nakládání s odpady, respektive z této

j. = viditelné označení nádob (samolepkou, nápisem apod.) tak, aby byly jednoznačně odlišeny

od jiných nádob (logem nebo jinak, bude označen dodavatel a druhem odpadu, tj. nápisem směsný
plast apod. a případně katalogové číslo odpadu). Nápadně viditelné označení nádob se týká všech
typů odpadů, které jsou součástí plněni dle této smlouvy.

k. Vynášení nádob za úplatu občanům z jejich pozemku i vracení nádob na jejich pozemek.
1.7. Objednatel je oprávněn učinit dodavateli pokyn ke změně typů svozových nádob, jejich počtů a

frekvence svozu, a to dle skutečných potřeb objednatele a množství produkovaných odpadů dle
skutečných potřeb občanů a dle opatření vydaných objednatelem a jiných subjektů
spolupodí|ejÍcÍch se na organizováni systému nakládání s odpady u objednatele.

1.8. Dodavatel zajistí změnu počtu a typu nádob na jednotlivých sběrných místech, popř. zajistí
přistaveni požadovaného počtu a typu nádob na nová sběrná místa dle písemných (i e-mailových)
pokynů objednatele. Úkony potřebné pro zajištění těchto změn (např. přistavení dalších nádob
nebo výměna za jiný typ nádoby, včetně označení odpovIdajíchni samolepkami s údaji) provede
dodavatel nejpozději do 5-ti pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele a potvrdí objednateli
provedení těchto změn. je v zájmu dodavatele i objednatele zajistit rozmístěni takového počtu
sběrných nádob, aby nedocházelo k jejich přeplňování.

1.9. Dodavatel je povinen využít každý systém nakládání s odpady umožňujÍcÍ úsporu finančních
prostředků objednatele na odstraněni, likvidaci a zpracování odpadů, zejména systém zpětných
odběrů apod.

1.10. Dodavatel je povinen uhradit nebo odstranit škodu vzniklou na technických prostředcích objednatele (např.
kontejnery ve vlastnictví obce l města, apod.) způsobenou nesprávnou manipulací pracovníky dodavatele.

1.11. Objednatel nezajišťuje pro práci dodavatele skladovací prostory ani meziskládky, ani správni poplatky,
související s prováděním služeb, povolení příslušných správních úřadů nutná pro plnění této smlouvy ani
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jiné správni akty, ani nezajišťuje nad rámec běžných zvyklostí jiné podmínky pro provozování předmětu
díla (např. sjízdnost a průjezdnost komunikací apod.).

1.12. V případě, že svozová technika dodavatele zajišťuje služby i jiným osobám než objednateli, pak
objednateli musí být předložen jednoznačný způsob evidence a fakturace ceny za poskytnuté
služby, včetně odpovjdajÍcÍho systému kontroly dodavatele i objednatele, který vyloučí možnost
fakturace cizích služeb objednateli.

1.13. Právni vztah mezi objednatelem a dodavatelem při plnění smlouvy se bude řídit platnými právními
předpisy České republiky.

1.14. Objednatel je oprávněn:
- provádět kontrolu plnění poskytovaných služeb, a to po celou dobu plnění ve všech provozovnách

dodavatele, souvisejících s plněním služby,
- požadovat řádné plněni veškerých služeb dohodnutých v této smlouvě v odpovídajicí kvalitě a včas dle

harmonogramů, platných pro jednotlivé služby a dle dohodnutých podmínek.
1.15. Dodavatel je povinen:

- Převzít, odvézt, odstranit, zpracovat a zlikvidovat odpady, jejichž původcem je objednatel, v souladu se
zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy.

- zajistit odvoz 'odpadu odloženého kolem sběrných nádob mimo nebezpečných odpadů v den
plánovaného svozu. Dále je dodavatel povinen zjišťovat veškeré i nebezpečné odpady odložené kolem
odpadových nádob, provézt o tomto zjištění záznam a nejpozději do pěti dnů zajistit odvoz
nebezpečného odpadu. V případě, že se bude jednat o nebezpečný odpad, který by mohl ohrozit složky
životního prostředí (např. akumulátory s vytékajícím elektrolytem, obaly s barvami, ředidly, pesticidy,
z kterých se tyto látky uvolňují apod.) je povinen neprodleně informovat o jeho nálezu zástupce
objednatele.

- Používat pro plněni předmětu výhradně techniku a vybavení, splňujicí zákonné požadavky a požadavky
na ochranu životního prostředí.

Článek ll.
Cena služeb

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádně provedenou službu cenu stanovenou
dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové
nabídky dodavatele. jedná se o cenu pevnou nejvýše přípustnou, obsahujÍcÍ veškeré náklady a
zisk dodavatele potřebné pro provedení služby. Nabídková cena dodavatele bude zapracována
do Přílohy č. 1 - Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument), která tvoří nedílnou součást této
smlouvy. K jejich navýšení může dojít pouze na základě změn sazeb DPH nebo změn právních
předpisů souvisejÍcÍch s nakládáním s odpady, a to pouze o částku těmito předpisy určenou.
Tato změna bude ošetřena v den její platnosti dodatkem k této smlouvě.
Změna ceny je dále možná pouze za podmínek odpovÍdajících podmínkám uvedeným
v zadávacích podmínkách a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek (dále jen
,,Zákon o zadáváni veřejných zakázek").
Pro výpočet ceny včetně DPH dodavatel uvede DPH platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plněni.
Dojde-li na základě požadavku objednatele při realizaci smlouvy k rozšíření prováděných služeb
o služby neuvedené v Příloze č. 1 - Stanoveni nabídkové ceny (závazný dokument), je dodavatel
povinen provést oceněni těchto služeb a předložit ocenění objednateli, který cenu těchto služeb
odsouhlasí nebo sdělí dodavateli, že s navrženou cenou služeb nesouhlasí. V případě, že se
strany ani dodatečně nedohodnou na ceně těchto služeb, bude cena těchto služeb stanovena na
základě odborného posudku nebo znaleckého posudku znalce určeného objednatelem.
Fakturace bude zohledňovat skutečné množství služeb realizovaných dodavatelem pro
objednatele v daném měsíci, tzn. nebude fakturováno paušálně. Fakturace bude zohledňovat
typy svozových nádob, jejich počty a frekvence svozů, a to dle skutečných potřeb objednatele a
množství produkovaných odpadů dle skutečných potřeb občanů a dle opatřeni vydaných
objednatelem a jiných subjektů spoiupodílejÍcÍch se na organizování systému nakládání s
odpady u objednatele.
Vyváženy budou pouze zaplněné nádoby se separovaným odpadem na vÍce než polovinu svého
objemu.
V případě zavedení měny euro bude postupováno v souladu s obecně závaznými předpisy pro
přepočítánÍ KČ na novou měnu.
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Článek Ill.
Prováděni služeb

3.1. Podkladem pro zjištění služeb dle této smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy je zadávací
dokumentace a všechny její přílohy, tzn. zadávací podmínky. Dodavatel se zavazuje zajišt'ovat
službu dle této smlouvy a v souladu s podklady pro provádění služeb.

3.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda prováděni služeb odpovídá této smlouvě. zjisti-li
objednatel, že dodavatel provádí služby v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a služby zajišt'oval
řádným způsobem. Jestliže tak dodavatel neučiní ani v dodatečné lhůtě mu k tomu poskytnuté, je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

3.3. Dodavatel odpovídá za škody způsobené na majetku objednatele i třetích osob, stejně tak za škody
způsobené na zdraví třetích osob. Pokud činnosti dodavatele dojde ke způsobení škody
objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek
vyplývajících ze zákona, souvisejÍcÍch zákonných a podzákonných předpisů nebo jiných norem,
nebo podmínek vyplývajÍcÍch z této smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné tak finančně nahradit.

3.4. Po dobu plněni této smlouvy, dodavatel nese nebezpečí škody za nevhodný způsob nakládáni s
odpady i škody vzniklé porušováním platných právních předpisů, zejména pak škody způsobené
na životním prostředí, a to v plném rozsahu jako původce odpadu, tzn. objednatel.

3.5. Dodavatel se zavazuje dodržet kvalitu služeb i v případě, že v průběhu prováděni služby nastanou
nepříznivé klimatické podmínky.

Článek IV.
Platební podmínky - fakturace

4.1. Zálohy nebudou poskytovány.
4.2. Cenu za provedeni služby uhradí objednatel ze svého účtu na účet dodavatele na základě

vystavených faktur - daňových dokladů, vystavovaných vždy ke konci kalendářního měsíce a
doložených soupisem provedených služeb, dodacími listy, případně dalšími doklady.

4.3. Dodavatel předloží objednateli do patnácti pracovních dnů od ukončeni kalendářního měsíce
fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a dle zákona o
DPH a přílohy podle povahy faktury (soupis provedených služeb, dodací listy atd.). Po
odsouhlasení soupisu provedených služeb objednatelem může být faktura uhrazena. Dodavatel je
odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy Ceské republiky.

4.4. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.
4.5. Fakturu, která nemá předepsané náležitosti, obsahuje chybné údaje nebo služby, které nebyly

provedeny a nebo je neúplná, nelze uhradit a objednatel je oprávněn vrátit ji dodavateli k doplněni.
Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až úplnou a bezchybnou fakturu obsahujÍcÍ všechny
předepsané náležitosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

4.6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je neplatná. V tomto
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené
faktury objednateli.

4.7. Daňový doklad - faktura musí obsahovat zejména:
- výslovný název "faktura",
- označení a číslo smlouvy,
- údaje o zápisu v obchodním rejstříku vc. spisové značky,
- označeni objednatele a dodavatele, adresu, sídlo,
- předmět fakturace, v souladu s členěním viz. Příloha č. 1 - Stanoveni nabídkové ceny,
- den odesláni a den splatnosti faktury,
- označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- fakturovanou sumu, tj. částku k úhradě, rozdělenou na cenu bez DPH, cenu DPH (sazbu) a cenu včetně

DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná.
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j'l Článek V.

Záruky; smluvní pokuty a úrok z prodlení

! 5.1. Dodavatel je povinen vždy splnit schválený harmonogram pro jednotlivé dohodnuté služby a období. V
případě, že z objektivních na vůli dodavatele nezávislých příčin nebude moci splnit jednotlivou službu, je
nutné ji splnit v náhradním, nejblíže možném termínu, který si předem odsouhlasí s objednatelem.

5.2. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu objednateli za nedodrženi lhůty pro odstranění
zjištěných vad poskytnuté služby za každý i započatý den prodlení dle smlouvy ve výši 1.000,-KČ.
Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která
objednateli vznikne. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 21 kalendářních dnů od doručení
jejího vyúčtováni provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu
- faktuře dodavatele.

5.3. Dodavatele je povinen uhradit smluvní pokutu objednateli, umístkli sběrné nádoby nebo jiné
sběrné prostředky v rozporu se způsobem dohodnutým s objednatelem, tzn. v rozporu s Přífohou
č. 2 - Seznam sběrných mist separovaných odpadů (závazný dokument) nebo je neudržuje
způsobem sjednaným, který je uvedený v Příloze č. 1 - Stanoveni nabídkové ceny (závazný
dokument), ve výši 200,- kč za každý jednotlivý případ. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není
dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která objednateli vznikne. Smluvní pokutu je
dodavatel povinen uhradit do 21 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtováni provedeného
objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu - faktuře dodavatele.

5.4. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu objednateli neodstraní-li znečištěni sběrného místa
v den svozu, ve výši 500,- kč za každý jednotlivý případ. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není
dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která objednateli vznikne. Smluvní pokutu je
dodavatel povinen uhradit do 21 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu - faktuře dodavatele.

5.5. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu objednateli v případě prodlení objednatele s plněním
povinnosti dle článku 1.6 a., b., této smlouvy oproti zákonným termínům, a to ve výši 2.000,- KČ za
každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na
případnou náhradu škody, která objednateli vznikne. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 21
kalendářhích dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji
započítat vůči daňovému dokladu - faktuře dodavatele.

5.6. Dodavatel je povinen ve lhůtě 48 hodin po obdrženi výzvy objednatele (postačí telefonická výzva
doplněna elektronickou objednávkou nebo faxem) odstranit zjištěné vady poskytované služby dle
požadavku objednatele. Pokud tak dodavatel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat po
dodavateli zaplacení smluvní pokuty dle ČI. 5.2. této smlouvy.

5.7. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené služby na základě doručené
faktury dle smlouvy může dodavatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,02 % z fakturované částky
za každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení je objednatel povinen uhradit do 21
kalendářhľch dnů od doručení jeho vyúčtování provedeného dodavatelem.

5.8. Objednatel není v prodlení s placením ceny dle smlouvy, jestliže odmítne úhradu faktury z důvodu,
že účtovaná služba má vady. V tomto případě objednatel zaplatí fakturu do 21 dnů od
prokazatelného odstranění vad.

5.9. Smluvní pokutu je každá ze smluvních stran oprávněna započítat vůči svému peněžitému plněni straně
druhé.

Článek VI.
Závěrečná ujednání

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uvedeným jako den zahájení plněni
služeb v této smlouvě.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky Zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.
O ukončení platnosti této smlouvy se mohou smluvní strany kdykoli dohodnout. Dohoda musí
mít písemnou formu.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s dobou plnění - první den kalendářního měsíce
následujícího po uplynutí 30-ti dnů po předáni písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění,
nejdříve však od 01.07.2018 a s výpovědní dobou šesti měsíců, která počíná běžet prvním dnem
měsíce následujÍcÍho po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
V případě podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou, může druhá strana od
smlouvy odstoupit. Tato smlouva pozbude účinnosti okamžikem doručení odstoupeni od
smlouvy.

5
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6 6, Na straně objednate e je za podstatné porušen" sm ouvy pokládáno prod ení s placen"m za
l poskytnuté služby, delším než 60 dní po uplynutí lhůty splatnosti vystaveného daňového dokladu

- faktury.
6.7. Na straně dodavatele je za podstatné porušeni smlouvy pokládáno zjištění závažné vady plnění

kterékoli ze sjednaných služeb, ve dvou po sobě následujÍcÍch kalendářních měsících, to
znamená, že služba bude prováděna v rozporu s touto smlouvou a sjednanými harmonogramy
plnění. Dodavatel musí být objednatelem na tuto vadu písemně upozorněn.

6.8. Dodavatel ani objednatel nemohou bez písemného souhlasu druhé strany postoupit svá práva a
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

6.9. V případě, že se plnění díla stane nemožným nebo bude ovlivněno vyšší mocí, budou vzájemné
vztahy, závazky a povinnosti, odpovídajÍcÍm a reálným způsobem upraveny formou dodatku k
této smlouvě. Za vyšší moc se v tomto případě považuji skutečnosti a vlivy nezávislé na žádné ze
smluvních stran jako např. živelné pohromy, vojensko-politické události, stávky, demonstrace,
povodně apod. Dodavatel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění
závazků, jestliže jeho prodlení v plnění závazků dle smlouvy je výsledkem události způsobené
vyšší moci.

6.10. DodavateĹ je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky,
přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před takovouto
změnou.

6.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
Příloha č. 1 - Stanovení nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Seznam sběrných míst separovaných odpadů
Příloha č. 3 - Zadávací dokumentace

V Bernarticích dne 4· Iq A
objecnatel:

OBEC BERNARTICE
llEYartice 60, 790 57 Bemartice

IČO: 003 02 325

l
Obec Bemarti3ě
Mojm;ŕ Michál
starosta obce 3emartice

VRapot'nědne al

Dodavatel:

(g»suez SUEZ využlt[zarojú a.s.
Divize Sever

Provoz Rapotín, Na Střelnici 6 3, 788 1 . apotín
lČ: 25638955, tel.: 08 -1-

SUEZ Využití drojů a.s.
Ing. Jiří N átil
oblastní anažer obchodu
na základě plné moci

6
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PlnáĹ moc

SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00, Česká
republika, IČ: 256 38 955, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 9378, zastQupena Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D., místopředsedou p.Ťedstavenstva a
generálním ředitelem,

zmocňuje tímto

Ing. Jiřího Navrátila, datum narození 26. červencě 1978, bytem U Koupaliště 733, Rapotín, PSČ:
788 14, Česká republik% zaměstnaného ve společnosti SUEZ Využiti' zdrojů a.s. na pozici oblastniho
manažera obchodu divize Sever, k zastupování zmocnitele společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.
v následujících oblastech souvisejících s výkonem jeho pracovní pozice v divizi Sever:

· jednání se zákaznĹky a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je závazek
zhotovitele společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. zajišťovat pro objednatele nakládání s
nebe@ečnými a ostatními odpady, případně provádět další činnosti dle předmětu podnikání
SUEZ Využití zdrojů a.s.; závazek objednatele tyto činnosti přijmout a zaplatit za jejich
provedení sjednanou cenu; a dále činění veškerých dalších právních jednáních s tím
souvisejících, včetně podpisu předmětných obchodních smluv;

'"' jednání s obchodními partnery a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je
závazek dodavatele dodat objednateli společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. služby či zboží, které
jsou nezbytné pro zajištění podnikatelských aktivit společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.;
závazek objednatele společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. dodávku zboží či služeb přijmout a
zaplatit za ni sjednanou cenu; a dále činění veškerých dalších právních jednáních s tím
souvisejících, včetně podpisu předmětných obchodních smluv; r

· jednání se zástupci měst, obcí a krajů;

· uzavírání veřejnoprávních snilúv, podávání žádostí o dotace;

· jednání s orgány státní správy a samosprávy, a to zejména, nikoliv však výlučně, v rozsahu
zákoňííg o.dpadech, zákoníku práce, zákona o veřejných zakáZkách, stavebního zákon% zákona o
ochraně"v¢Éřejnéhó zdraví, vodního zákon& živnostenského zákona, správního řádu, kontrolního
řádu, zákona o požární ochraně, o posuzování vlivů nä životní prostředí, vyhlášky ministerstva.
vnitra o požární prevenci, zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a dalších obecně závazných právních předpisů.

V rámci udělené plné moci je zmocněnec oprávněn sepisovat návrhy, podávat podněty a žádosti,
opravné prostředky a vzdávat se jich, přebírat doručované písemnosti, a to vše i tehdy, když je dle
právních předpisů potřeba zvláštní plné moci.
Tato plná moc je vydávána na základě a v souladu se zněním vnitřních předpisů společnosti SUEZ
Využití zdrojů a.s. Zmocněnec potvrzuje, že byl s nimi seznámen a bere na vědomí, že v případě
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porušení svých pravomocí vyplývajících z této plné moci a/či z vnitřních předpisů společnOsti SUEZ '
\Využití zdrojů a.s., odpovídá v plném rozsahu za způsobenou škodu.

.
V souvislosti se zněním této plné moci je zmocněnec oprávněn dále udělit plnou moc jiné osobě.

Tato plná moc se uděluje pro všechna shora uvedená právní jednání na dobu určitou, a to ode dne
podpisu této plné moci do 30. června 2019 za předpokladu trvání pracovního poměru zmocněnce u '
zmocnitele společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. """

"C

?j"/\1YV Praze dne
^e)±iúz&ojůa.,.

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
generální ředitel a místopředseda představenstva

·-Zmocnění přijímám.

V C'Lono'1 e- dne Z q.

r_
L"

In iří Navrátil, zmocněnec
"m

e
" ·· E ·

.L
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OVĚŘENÍ LEGALIZACE
Číslo položky ověřovací knihy: OI - 1885/2017
1. Ing. Zdeněk Horsák, nar. 16.8.1962, Dvorská 235, Řitka '" '

. jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přecĹe mnou vlastnoručně podepsa1· //O

V Praze dne 18.12.2017 l

KÍná Alexandra Matysová l )' Cc

""?')jý pověřená notářkou"\j, J ))' "'"°"°"%°""° " 1/"' l

l\,á A. ..l
,~~~_ .-' '"

Ověřovací doložka pro vidiMaci
Podle ověřovací knihy pošty: OL

Poř,č: 77200-0286-0057
OMUč 2

Tato úplná kopie, obsahující 3 str
s předloženou liStinou, z níž byla
prvopis, 0bsahujlcí 3 stran.

Listina, z nížSŽe vidimovaná listí
viditelný zají" ovací prvek, jenž
významu této lístiny.

0LOKOUC 2 dne ll.01.2018
Králová Vladiuíra

an mhlasí doslwně Yi' \
pořízena a tato listin 'Ý '" "",p '

'::\,: 'i'-g
!: n'ho

&mígí';; · " -239:'-

r
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'" " T

"' " í:. -:-
.



YŇPW

\čA. Název:'
\

"2.1 Zadavatel
Název:

/& ' tř l . . ;řÍlo' 1 Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument)"'R'

R'pot,·, '. veřejná zakázka

Název: "1- Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bernartice

2. Základní identifikační údaje
"2.1 Zadavatel

, Název: Obec Bernartice
'"Sídlo: Bernartice 60, 790 57 Bernartice

IC/DIC: 00302325 /CZ0030232
Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Mojmír Michálek, starosta obce
Kontaktní osoba: Libor Ptáček, správce majetku obce
"e . tax: +420 584 442 056
E-mail: spravce@bernartice.eu
2.2 Učastnik zadávacího řizeMl dodavatel
Obchodní firma nebo název l Obchodní firma nebo SUEZ Využití zdrojů a.s.
jméno a příjmenE
sjdlo l Místo podnikáni: , Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
ICl DIČ: 25638955 /CZ25638955

3. Nabídková cena
Samostatně ' .

Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH DPH Cena celkem včetně DPH:(sazba nízká, tzn. 15%): (sazba vysoká,
tzn. 21%):

1 986 753,92 298 013,09 2 284 767,01

4. Měna, ve k erě "e nabídková cena v Lodu 3. uvedena
CZK

5. Podpis osobý oprávněné je'inat jménem či za účastníka zadávacího řízeníl dodavatele
Datum a místo zpracování nabídky: 02.07.2018, Rapotín
Titul, jméno, příjmení, funkce: . Ing. Jiří Navrátil, oblastní manažer obchodu

. . . . . .
(g® suez SUE yužltl zdrojů a.s.

Podpis osoby opravnené jednat jménem či za ivize Sever
účastníka zadávacího řIzení:

Provoz Rapoti a S ře|nicl 633, 788 14 Rapotín
lČ' 638955, tel.: 583 215 308 -1.

revize č. 3 ze dne 04.01.2018 l



TABULKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

l) SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - SVOZ NÁDOB

1. 1. Cena za manipulace se sběrnou nádobou v majetku objednatele nebo jiného majitele (občanů případně obce/města)

. , Cena za manipulaci Cenová nabídka za rok Cenová nabídkaPočet svozu za rok l Počet nádob s jednou nádobou
, (bez DPH) celkem (bez DPH)Typ nádoby nádoba

(bez DPH)
Objem do 240 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 26 272 19,30 136 489,60 545 958,40
objem do 240 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O O 19,30 0,00 0,00
Objem od 241 do 1100 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 26 4 154,50 16 068,00 64 272,00
Objem od 241 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. 6 O O 154,50 0,00 0,00
CELKEM 152 557,60 610 230,40

Cena za manipulaci s jednou nádobou zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemistění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
cena zahrnuje i odvoz odpadu do místa zpracování/odstraněnÍ
naloženi odpadu, naloženi ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 2 m vyjma nebezpečného odpadu
úklid stanoviště nádob v okruhu 2 m na zpevněné ploše a na vegetaci vysbíráním a naloženi tohoto odpadu
mytí a desinfekci minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

1. 2. Cena za manipulace se sběrnou nádobou v majetku dodavatele sIuZby/svozové firmy (včetně pronájmu nádob)

cena za manipulaci . . . .
. . , . . . . čenova nabídka za rok čenova nabidka celkemTyp nadoby a frekvence svozu Počet svozu za rok Počet nadob s jednu naďobou (bez DPH) (bez DPH)(bez DPH)

Objem do 240 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O O 36,30 0,00 0,00
Objem do 240 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O O 36,30 0,00 0,00
Objem od 241 do 1100 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O O 200,00 0,00 0,00
objem od 241 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. 6 O O 200,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jednou nádobou zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naloženi odpadu, naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 2 m vyjma nebezpečného odpadu
cena zahrnuje j odvoz odpadu do místa zpracovánÍ/odstraněni
úklid stanoviště nádob v okruhu 2 m na zpevněné ploše a na vegetaci vysbíránIm a naložení tohoto odpadu
pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby,



výměny podle potřeby (tj. poňzeni nové, přivezeni na místo, odvezeni staré nádoby, odstranění všech odpadů souvisejÍcÍch s výměnou)
pravidelné opravy, údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou
mytí a desinfekci minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

... , .

1. 3. Cena za tunu směsného komunálního odpadu - odvoz a odstranění

. . . . . . Množství tun za rok Cenová nabídka za rok Cenová nabídkaOdvoz a odstraneni smesneho komunalního odpadu , Cena za tunu(úda;e z roku 2016) (bez DPH) celkem (bez DPH)

Odstranění odpadu 139,649 520,00 72 617,48 290 469,92
Zákonné poplatký 139,649 500,00 69 824,50 279 298,00
CELKEM 1 020,00 142 441,98 569 767,92

Cena za odstranění a odvoz směsného komunálního odpadu zahrnuje tyto náklady a úkony:
cena za odstranění 1 tuny směsného komunálnIho odpadu (skládkováni)
zákonné poplatky zahrnuji veškeré legislativou dané poplatky za odstraněni odpadů

1. 4. Cena jednorázového přemístěnI sběrné nádobV na nové sběrné místo v rámci katastru obce/města

PřemIstěnI sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru . . Ceja za maýpulaci Cenová nabídka za rok Cenová nabídka
. Pocet nadob s jednou naďobouobce/mesta (bez DPH) celkem (bez DPH)(bez DPH)

objem do 1100 litrů O 250,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

CELKEM ZA SVOZ SMESNEHO KOMUNALNIHO ODPADU V NADOBACH

Cenová nabídka za rok
(bez DPH)

l 294 999,58

Cenová nabídka
celkem (bez DPH)

1 179 998,32



"y
Cenová Cenová nabídka

Cenová nabídka nabídka Snížená DPH zvýsená dphDúci plnení pro zpracovani nabídkove ceny za rok (bez DPH) celkem bez (15%) celkem (21%) celkem celke:P;cetne

DPH
1 SMESNY KOMUNALNI ODPAD - SVOZ NADOB 294 999,58 1 179 998,32 176 999,75 1 356 998,07
2 SVOZ ODPADŮ KONTEJNERY 55 273,80 221 095,20 33 164,28 254 259,48
3 SVOZ SEPAROVANÝCH ODPADŮ 138 090,10 552 360,40 82 854,06 635 214,46
4 ODVOZ A ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 8 325,00 33 300,00 4 995,00 38 295,00
5 ODVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM 496 688,48 1 986 753,92 298 013,09 0,00 2 284 767,01



2) SVOZ ODPADŮ KONTEJNERY

2. 1. Přistavení a odvoz kontejneru v majetku objednatele (obce/města)

2. 1. 1. Manipulace s kontejnerem - urMstění na veřejném prostranství

Cena za manlpu|acl

i Počet plánovaný počet s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte nerů kontejnerů odvozů za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

(hp7 ňPH\ "
Kontejner o objemu do 6,5 m' - hákový nosič kontejnerů O O 1 250,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 14 m' - hákový nosič kontejnerů O O 1 250,00 · 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 20 m' - hákový nosič kontejnerů O o 2 550,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 40 m' - hákový nosič kontejnerů O O 2 550,00 0,00 0,00
CELKEM . 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
přistavení kontejneru na veřejné prostranství dle požadavků obce/města
odvoz odpadu k odstraněni
úklid prostranství kolem kontejneru do 2 metrů

2. 1. 2. Manipulace s kontejnerem - urMstění kontejneru na sběrném dvoře (ze sběrného místa}

Cena za manipulaci

i ° Počet plánovaný počet s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte neru kontejnerů odvozů za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
Kontejner o objemu do 6,5 m3 - hákový nosič kontejnerů O O 1 250,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 14 m' - hákový nosič kontejnerů O O 1 250,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 20 m' - hákový nosič kontejnerů O O 2 550,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 40 m' - hákový nosič kontejnerů O O 2 550,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
přistaveni kontejneru dle požadavků obce/města
odvoz odpadu k odstranění
úklid prostranství kolem kontejneru do 2 metrů

2. 2. Přistaveni a odvoz kontejneru v majetku dodavatele sIužby1svozové firmy (včetně pronájmu nádob)

2. 2. 1. Manipulace s kontejnerem - celoroční urMstění kontejneru



Cena za manipulaci

i ' Počet plánovaný počet s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte,neru kontejnerů odvozů za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
Kontejner o objemu do 6,5 m' - hákový nosič kontejnerů O O 2 750,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 14 m' - hákový nosič kontejnerů O O 2 750,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 20 m' - hákový nosič kontejnerů O O 5 550,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 40 m' - hákový nosič kontejnerů O O 5 550,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

.,

rmhídkm rmlkmm

Cena za manipulaci s jednou nádobou zahrnuje:
odvoz a přistavení kontejneru na veřejné prostranství dle požadavků obce/města
odvoz odpadu k odstranění
pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby
pravidelné opravy
údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou

2. 2. 2. Manipulace s kontejnerem - krátkodobé urMstěni kontejneru

Cena za manipulaci

i Počet plánovaný počet s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte nerů kontejnerů přistavení za rok kontejnerme rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
Kontejner o objemu do 6,5 m' - hákový nosič kontejnerů O O 2 500,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 14 m' - hákový nosič kontejnerů O O 2 500,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 20 m' - hákový nosič kontejnerů O O 5 100,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 40 m' - hákový nosič kontejnerů O O 5 100,00 0,00 0,00
Kontejner o objemu do 40 m' - hákový nosič kontejnerů (obiemnÝ odpad, pneume 3 2 5 100,00 30 600,00 122 400,00
CELKEM 30 600,00 122 400,00

Cena za přistavení kontejneru zahrnuje:
přistavení a odvoz kontejneru na veřejné prostranství dle požadavků obce/města
odvoz odpadu k odstraněni
umístění kontejneru na veřejné prostranství na dobu 12 hodin až 72 hodin, dle charakteru plnění kontejneru
pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby
pravidelné opravy
údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou

2. 3. Odstraněni odpadu svezeného dodavatelem sIužby'/svozovou firmou nebo dovezeného objednatelem (obcí/městem) v kontejnerech

200 301 - SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD Katalogové Množství tun za rok Cena za tunu Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
číslo (údaje z roku 2016) (bez DPH) rok (bez DPH) (bez DPH)

Pneumatiky 160103 0,85 1 500,00 1 275,00 5 100,00



Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a... 170107 O 650,00 0,00 0,00
Zemina a kameni 170504 O 650,00 0,00 0,00
Směsný stavební odpad 170904 O 950,00 0,00 0,00
Papír a lepenka 200101 O -700,00 0,00 0,00
Sklo 200102 O 100,00 0,00 0,00
Bio|oAicky rozložitelný komunální odpad 200201 O 550,00 0,00 0,00
Dřevo 200138 O 450,00 0,00 0,00
Plastý (včetně nápojových kartonů) 200139 O 1 000,00 0,00 0,00
Směsný komunálni odpad 200301 O 1 020,00 0,00 0,00
objemný odpad 200307 22,94 1 020,00 23 398,80 93 595,20
CELKEM 23,79 24 673,80 98 695,20

0,00
0,00
n rín

Cena za tunu zahrnuje tyto náklady a úkony:
cena za odstranění 1 tuny odpadu je cena konečná - obsahuje veškeré náklady zhotovitele, tedy i zákonné poplatky apod.

Cenová nabídka za Cenová nabídka
rok (bez DPH) celkem (bez DPH)

CELKEM ZA SVOZ ODPADŮ KONTEJNERY 55 273,80 221 095,20



3) SVOZ SEPAROVANÝCH ODPADŮ

3. 1. PLASTY -VČETNĚ NÁPOJOVÝCH KARTONŮ A KOVŮ

3. 1. 1. Cena za manipulace s kontejnerem a nádobou v majetku objednatele (obce/města) (včetně nádob v majetku společnosti EKOKOM)

A) Kontejnery se spodním výsypem

Cena za manipulaci

. . . . . s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp kontejneru Plánovaný počet manlpu|ací za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

, (hp7 ňPH)objem do 3200 litrů - předmět ZR, viz. 6.1 281 320,00 89 920,00 359 680,00
Objem do 3200 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 320,00 0,00 0,00
CELKEM 89 920,00 359 680,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přeMstěni ze stanoviště a vráceni na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naloženi separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu

B) Kontejnery a nádoby s horním výsypem

Cena za manipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby plánovaný počet manipulaci za rok s jednou nádobou

(bez DPH) rok (bez DPH) (bez DPH)
Objem do 360 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 160,00 0,00 0,00
Objem do 360 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 160,00 0,00 ' 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 220,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. E O 220,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naloženi ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naloženi separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
mytí a desinfekci vnitřních ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

3. 1. 2. Cena za manipulace s kontejnerem a nádobou v majetku dodavatele sIužb'ykvozové firmV (včetně pronájmu nádoby a kontejneru)

A) Kontejnery se spodním výsypem



Cena za manipulaci

i · - · s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte,nerů Plánovaný pocet manlpulacÍ za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
objem do 3200 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 520,00 0,00 0,00
objem do 3200 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 520,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

.., ..

abidka celkem

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naloženi odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naloženi separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu

B) Kontejnery a nádoby s horním výsypem

Cena za manipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby plánovaný počet manipulaci za rok s jednou nádobou

(bez DPH) 'ok (bez DPH) (bez DPH)
Objem do 360 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O 180,00 0,00 0,00
objem do 360 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 180,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O 280,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. E O 280,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístěni ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naloženi odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naloženi separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
mytí a desinfekci vnitřich ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

3. 1. 3. Mytí kontejnerů a nádob

Cena za mytí jedné Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby a kontejneru Počet nádob nádoby rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
vnější mytí - objem do 360 litrů - horní výsyp O 40,00 0,00 0,00
vnější mytí - objem od 361 do 1100 litrů - horní výsyp O 80,00 0,00 0,00
vnější mytí - objem do 3200 litrů - spodni vý'Yp 14 80,00 1 120,00 4 480,00
CELKEM 1 120,00 4 480,00

Cena za myti kontejnerů a nádob:



cena za mytí kontejnerů zahrnuje mytí vnějších ploch, která bude provedena lx ročně, vždy v průběhu druhého čtvrtletí

3. 1. 4. Cena za převzetí separovaných odpadů

Druh odpadu Množství tun za rok (v p:peandaěz:tkuunpuu ,, . Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem(údaje z roku 2016) vd) rok (bez DPH) (bez DPH)

Plasty - včetně kovů a nápoiových kartonů 5,594 1 000,00 5 594,00 22 376,00
CELKEM 5 594,00 22 376,00

Cena za tunu zahrnuje tyto náklady a úkony:
cena za převzetí separových odpadů zahrnuje třídění, dočištění a výnos z prodeje vytříděných složek

3.1.5. Cena jednorázového přemístěnI sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru obce/města

PřerMstění sběrné nádob na nové sběrné místo v rámci katastru Cena za manipulaci .y . . čenova nabídka za Cenová nabídka celkem
obce/města Počet nádob s jednou naďobou

(bez DPH) 'ok (bez DPH) (bez DPH)
Objem do 3200 l o 250,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

správně

Cenová nabídka za Cenová nabídka
rok (bez DPH) celkem (bez DPH)

CELKEM ZA SVOZ PLASTŮ 96 634,00 386 536,00



3) SVOZ SEPAROVANÝCH ODPADŮ

3. 2. PAPÍR "y
3. 2. 1. Cena za manipulace s kontejnerem a nádobou v majetku objednatele (obce/města) (včetně nádob v majetku společnosti EKOKOM)

A) Kontejnery se spodním výsypem

Cena za manlpulacl

i ° · · s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte,neru Plánovaný počet manlpu|ací za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

, (hp7 ňPH)Objem do 3200 litrů - předmět ZR, viz. 6.1 98 320,00 31 360,00 125 440,00
Objem do 3200 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 320,00 0,00 0,00
CELKEM 31 360,00 125 440,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu

B) Kontejnery a nádoby s horním výsypem

Cena za manipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby plánovaný počet manipulací za rok s jednou nádobou

(bez DPH) rok (bez DPH) (bez DPH)
objem do 360 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O 160,00 0,00 0,00
Objem do 360 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 160,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 220,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. e O 220,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naloženi odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
mytí a desinfekci vnitřních ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

3. 2. 2. Cena za manipulace s kontejnerem a nádobou v majetku dodavatele siužbV/svozové firmy (včetně pronájmu nádoby a kontejneru)



A) Kontejnery se spodním výsypem "y
Cena za manipulaci

i ° " · . s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte neru Pianovany počet manipu|acl za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
Objem do 3200 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 520,00 0,00 0,00
Objem do 3200 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 520,00 0,00 0,00
CELKEM , 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naloženi ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu

B) Kontejnery a nádoby s horním výsypem

Cena za manipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby plánovaný počet manipulací za rok s jednou nádobou

(bez DPH) 'ok (bez DPH) (bez DPH)
Objem do 360 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 180,00 0,00 0,00
Objem do 360 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 180,00 0,00 0,00
Objem od 361 do 1100 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 280,00 0,00 0,00
Objem od 361 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. e O 280,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naloženi separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
mytí a desinfekci vnitřních ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

3. 2. 3. Mytí kontejnerů a nádob

Cena za mytí jedné Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby a kontejneru Počet nádob nádoby rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
vnější mytí - objem do 360 litrů - horní vYsyp O 40,00 0,00 0,00



vnější mytí - objem od 361 do 1100 litrů - horní výsyp O 80,00 0,00 0,00
vnější mytí - objem do 3200 litrů - spodní vYsyp 9 80,00 720,00 2 880,00
CELKEM 720,00 2 880,00

0,00
7 A$'lň nn

Cena za mytí kontejnerů a nádob:
cena za mytí kontejnerů zahrnuje myti vnějších ploch, která bude provedena Ix ročně, vždy v průběhu druhého čtvrtletí

3. 2. 4. Cena za převzetí separovaných odpadů

Množství tun za rok Cena za tunu Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemDruh odpadu . (v případě výkupu " - ·(údaje z roku 2016) vp) rok (bez DPH) (bez DPH)
PAPÍR 5,86 -700,00 -4 102,00 -16 408,00

CELKEM -4 102,00 -16 408,00

Cena za tunu zahrnuje tyto náklady a úkony:
cena za převzetí separových odpadů zahrnuje tříděnĹ dočištění a výnos z prodeje vytříděných složek

3.2.5. Cena jednorázového přemístění sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru obce/města

Přemístěni sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru . Ce.na za maýpulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemPocet nádob s jednou naďobouobce/mesta (bez DPH) rok (bez DPH) (bez DPH)

Objem do 3200 l O 250,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cenová nabídka za Cenová nabídka
rok (bez DPH) celkem (bez DPH)

CELKEM ZA SVOZ PAPÍRU 27 978,00 111 912,00



3) SVOZ SEPAROVANÝCH ODPADŮ

3. 3. SKLO - BÍLÉ (ČIRÉ)

3. 3. 1. Cena za manipulace s kontejnerem a nádobou v majetku objednatele (obce/města) (včetně nádob v majetku společnosti EKOKOM)

A) Kontejnery se spodním výsypem

Cena za manlpu|acl

i ° ' · . s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte neru Planovany počet manbpulacÍ za rok kontejnerem rok (Rez DPH) (bez DPH)

(hez ňPH)Objem do 3200 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 22 340,00 7 480,00 29 920,00
objem do 3200 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 340,00 0,00 0,00
CELKEM 7 480,00 29 920,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu

B) Kontejnery a nádoby s horním výsypem

Cena za manipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby plánovaný počet manipulací za rok s jednou nádobou

(bez DPH) rok (bez DPH) (bez DPH)
objem do 360 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 200,00 0,00 0,00
Objem do 360 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 200,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 280,00 0,00 0,00
Objem od 361 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. O 280,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přerMstění ze stanoviště a vráceni na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
mytí a desinfekci vnitřích ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

3. 3. 2. Cena za manipulace s kontejnerem a nádobou v majetku dodavatele služb'y/svozové firmy (včetně pronájmu nádobV a kontejneru)



A) Kontejnery se spodním výsypem

Cena za manipulaci

i · - · . s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte,nerů Plánovaný počet man!pulacl za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
Objem do 3200 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O 540,00 0,00 0,00
Objem do 3200 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 540,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

"y
Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:

všechny manipulace s nádobou přemístěnI ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu

B) Kontejnery a nádoby s horním výsypem

Cena za manipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby plánovaný počet manipulací za rok s jednou nádobou

(bez DPH) '°k (bez DPH) (bez DPH)
Objem do 360 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 400,00 0,00 0,00
objem do 360 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 400,00 0,00 0,00
Objem od 361 do 1100 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O 500,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. e O 500,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naloženi odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
mytí a desinfekci vnitřľch ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

3. 3. 3. Mytí kontejnerů a nádob

Cena za mytí jedné Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby a kontejneru Počet nádob nádoby

(bez DPH) 'ok (bez DPH) (bez DPH)
vnější mytí - objem do 360 litrů - horní výsyp O 40,00 0,00 0,00



vnější mytí - objem od 361 do 1100 litrů - horní výsyp O 80,00 0,00 0,00
vnější mytí - objem do 3200 litrů - spodní výsyp 7 80,00 560,00 2 240,00
CELKEM 560,00 2 240,00

0,00 '
^ A ^ ^^

Cena za myti kontejnerů a nádob:
cena za mytí kontejnerů zahrnuje mytí vnějších ploch, která bude provedena lx ročně, vždy v průběhu druhého čtvrtletí

3. 3. 4. Cena za převzetí separovaných odpadů

Množství tun za rok Cena za tunu Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Druh odpadu (údaje z roku 2016) (v případě výkupu " -

vb) 'ok (bez DPH) (bez DPH)
SKLO - BÍLÉ 5,441 100,00 544,10 2 176,40

CELKEM 544,10 2 176,40

Cena za tunu zahrnuje tyto náklady a úkony:
cena za převzetí separových odpadů zahrnuje třídění, dočištěni a výnos z prodeje vytříděných složek

3.3.5. Cena jednorázového přemIstěnI sběrné nádob'y na nové sběrné místo v rámci katastru obce/města

PřemIstěnI sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru . Ceja za ma?ipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemPočet nádob s jednou naďobou
" rok (bez DPH) (bez DPH)obce/mesta (bez DPH)

Objem do 3200 l o 250,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cenová nabídka za Cenová nabídka
rok (bez DPH) celkem (bez DPH)

CELKEM ZA SVOZ SKLO - BILE 8 584,10 34 336,40



3) SVOZ SEPAROVANÝCH ODPADŮ

3. 4. SKLO - BAREVNÉ
"¶

3. 4. 1. Cena za manipulace s kontejnerem a nádobou v majetku objednatele (obce/města) (včetně nádob v majetku společnosti EKOKOM)

A) Kontejnery se spodním výsypem

Cena za manlpulacl

i " · · - · s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte,neru PIanovany počet manlpulací za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

, (hp7 ňPH)Objem do 3200 litrů - předmět ZR, viz. 6.1 12 340,00 4 080,00 16 320,00
Objem do 3200 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 340,00 0,00 0,00
CELKEM 4 080,00 16 320,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přerrňstění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu

B) Kontejnery a nádoby s horním výsypem

Cena za manipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby Plánovaný počet manipulací za rok s jednou nádobou

(bez DPH) 'ok (bez DPH) (bez DPH)
objem do 360 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O 200,00 0,00 0,00
Objem do 360 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 200,00 0,00 0,00
Objem od 361 do 1100 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 280,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. 6 O 280,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naloženi separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
mytí a desinfekci vnitřích ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

3. 4. 2. Cena za manipulace s kontejnerem a nádobou v majetku dodavatele služb'y/svozové firmy (včetně pronájmu nádobV a kontejneru)



A) Kontejnery se spodním výsypem "y
Cena za manipu'laci

i · - s jedním Cenová nabídka za Cenová nabídka celkemTyp konte,nerů Plánovaný počet manlpu|aci za rok kontejnerem rok (bez DPH) (bez DPH)

(bez DPH)
Objem do 3200 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O 540,00 0,00 0,00
objem do 3200 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 540,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemIstění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naloženi odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu

B) Kontejnery a nádoby s horním výsypem

Cena za manipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
Typ nádoby Plánovaný počet manipulacI za rok s jednou nádobou

(bez DPH) 'ok (bez DPH) (bez DPH)
Objem do 360 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 400,00 0,00 0,00
objem do 360 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O 400,00 0,00 0,00
Objem od 361 do 1100 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O 500,00 0,00 0,00
objem od 361 do 1100 litrů - mimořádná služba, viz. O 500,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jedním kontejnerem zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
naložení odpadu, naložení ostatního odpadu stejného druhu vedle nádoby v okruhu 2 m
naložení separovanéhoodpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
mytí a desinfekci vnitřích ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

3. 4. 3. Mytí kontejnerů a nádob

Cena za mytí jedné . .
. . čenova nabídka za čenova nabídka celkemTyp nadoby a kontejneru Počet nádob nádoby

(bez DPH) 'ok (bez DPH) (bez DPH)
vnější mytí - objem do 360 litrů - horní výsyp O 40,00 0,00 0,00



vnější mytí - objem od 361 do 1100 litrů - horní výsyp O 80,00 0,00 0,00
vnější mytí - objem do 3200 litrů - spodní výsyp 7 80,00 560,00 2 240,00
CELKEM 560,00 2 240,00

0,00

Cena za mytí kontejnerů a nádob:
cena za mytí kontejnerů zahrnuje mytí vnějších ploch, která bude provedena lx ročně, vždy v průběhu druhého čtvrtletí

3. 4. 4. Cena za převzetí separovaných odpadů

Druh odpadu Množství tun za rok
Cena za tunu Cenová·nabidka za Cenová nabídka celkem

(údaje z roku 2016) (v případě výkupu " -u) rok (bez DPH) (bez DPH)
SKLO - BAREVNE 2,54 100,00 254,00 1 016,00

CELKEM 254,00 1 016,00

Cena za tunu zahrnuje tyto náklady a úkony:
cena za převzetí separových odpadů zahrnuje třídění, dočištění a výnos z prodeje vytříděných složek

3.4.5. Cena jednorázového přemIstěnI sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru obce/města

PřemIstěnI sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru Ceja za ma?ipulaci Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem
obce/města Počet nádob s jednou naďobou rok (bez DPH) (bez DPH)(bez DPH)

Objem do 3200 l o 250,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cenová nabídka za Cenová nabídka
rok (bez DPH) celkem (bez DPH)

CELKEM ZA SVOZ SKLO - BAREVNE 4 894,00 19 576,00



4) LIKVIDACE NEBO ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

4. 1. Mobilní svoz nebezpečných odpadů

"q
. . . . Cena za 1 svoz Cenová nabídka za rok Cenová nabídka celkemPopis sIuzby Počet svozu za rok (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)

zajištění mobilního svozu po obci/městě 2 4 000,00 8 000,00 32 000,00
CELKEM 8 000,00 32 000,00

Cena za jeden svoz nebezpečných odpadů zahrnuje:
odběr nebezpečného odpadu z předem definovaných stanovišť na území obce/města
doba sdržení na jednom stanovišti min 20 min.
odvoz odpadu na zpracování, likvidaci nebo odstranění

4. 2. Odvoz nebezpečných odpadů ze sběrného dvora (ze sběrného místa)

. . . , Cena za 1 svoz Cenová nabídka za rok Cenová nabídka celkemPopis sIuzby Počet svozu za rok (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)

vývoz nebezpečných odpadů ze sběrného dvora O 1 950,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za jeden svoz nebezpečných odpadů zahrnuje:
odběr nebezpečného odpadu
nakládka odpadu a veškeré manipulace
odvoz odpadu na zpracování, likvidaci nebo odstranění

4. 3. jednorázový svoz nebezpečných odpadů

. . . . Cena za 1 svoz Cenová nabídka za rok Cenová nabídka celkemPopis sľuzby Počet svozu za rok (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)

zajištěnI jednorázového svozu po obci/městě O 8 000,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za jeden svoz nebezpečných odpadů zahrnuje:
odběr nebezpečného odpadu ze stanoviště na území obce/města
odvoz odpadu na zpracováni, likvidaci nebo odstranění

4. 4. Odstraněni nebezpečných odpadů



Druh odpadu Hmotnost odpadu v Cena za tunu v KČ Cenová nabídka za rok Cenová nabídka celkemúrok (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)

80111 Odpadní barvy a laký obsahujÍcÍ organická rozpouštěd O 6 500,00 0,00 0,00
130113 jiné hydraulické oleje O 2 000,00 0,00 0,00
130208 jiné motorové, převodové a mazací oleje o 2 000,00 0,00 0,00
130502 Kalý z odlučovačů oleje o 6 500,00 0,00 0,00
130802 jiné emulze O 6 500,00 0,00 0,00

150110 Obaly obsahujÍcÍ zbytky nebezpečných látek nebo O 6 500,00 0,00. 0,00obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahujícI nebezpečnou výplňovou o 6 500,00 0,00 0,00150111 hmotu (např. Azbest) včetně

150202 Absorpční činidla, filtrační materiáiy O 6 500,00 0,00 0,00
160107 olejové fútry O 6 500,00 0,00 0,00
160113 Brzdová kapalina O 6 500,00 0,00 0,00
160114 Nemrznoucí kapalina O 6 500,00 0,00 0,00

160507 Vyřazené anorg. Chemikálie, které jsou nebo obsahují o 12 000,00 0,00 0,00nebezpečné látký
160601 Olověné akumu|átory O 1 000,00 0,00 0,00
160602 Nikl-kadmiové baterie a akumuiátory O 6 500,00 0,00 0,00
160903 Peroxidy, napr. Peroxid vodíku O 12 000,00 0,00 0,00
170605 Stavební materiál obsahuiĹcÍ azbest O 1 850,00 0,00 0,00
200113 Rozpouštědla O 6 500,00 0,00 0,00
200114 Kyseliný O 12 000,00 0,00 0,00
200115 Zásady O 12 000,00 0,00 0,00
200121 Zářivky nebo jiný odpad obsahujÍcĹ rtuť O 30 000,00 0,00 0,00
200123 Vyřazená zařízeni obsahujÍcÍ chlorofýly o 6 500,00 0,00 0,00
200126 olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 0,05 6 500,00 325,00 1 300,00

200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahujÍcÍ o 6 500,00 0,00 0,00nebezpečné látký
200131 Nepoužiteiná cYtostatika O 12 000,00 0,00 0,00
200133 Baterie a akumuiátory , , O 6 500,00 0,00 0,00

Vyřazené elektrické a elektron|cké zai'izeni obsahujici
200135 nebezpečné látky O 6 500,00 0,00 0,00

CELKEM ZA ODSTRANENI NEBEZPECNYCH ODPADU 0,05 - 325,00 1 300,00

Cena zahrnuje:
cena zahrnuje veškeré náklady na likvidaci nebo odstranění

· . -:

Hmotnost odpadu v Cena za tunu v KČ Cenová nabídka za rok Cenová nabídka celkem
úrok (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)

O 6 500,00 0,00 0,00
O 2 000,00 0,00 0,00
O 2 000,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00

O 6 500,00 0,00. 0,00

O 6 500,00 0,00 0,00

O 6 500,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00

O 12 000,00 0,00 0,00

O 1 000,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00
O 12 000,00 0,00 0,00
O 1 850,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00
O 12 000,00 0,00 0,00
O 12 000,00 0,00 0,00
O 30 000,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00

0,05 6 500,00 325,00 1 300,00

O 6 500,00 0,00 0,00

O 12 000,00 0,00 0,00
O 6 500,00 0,00 0,00

O 6 500,00 0,00 0,00

0,05 - 325,00 1 300,00

8 325,00 33 300,00

nebezpečných odpadů včetně všech zákonných poplatků



5) ODVOZ BIOLOGICKY ROZLOZITELNYCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ "4
5. 1. Cena za manipulace se sběrnou nádobou v majetku objednatele nebo jiného majitele (občanů případně obce/města}

Cena za manipulaci Cenová nabídka za
.Typ nádoby Počet svozů za rok Počet nádob s jednu nádobou čenova nabídka celkem (bez DPH)

(bez DPH) rok (bez DPH)
Objem do 769 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O O 19,30 0,00 0,00
Objem do 769 litrů - mimořádná služba, viz. 6.2 O O 19,30 0,00 0,00
Objem nad 770 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O O 154,50 0,00 0,00
Objem nad 770 litrů - mimořádná služba, viz. 6. O O 154,50 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jednou nádobou zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přerMstění ze stanoviště a vráceni na stanoviště,
cena zahrnuje i odvoz odpadu do místa zpracovánÍ/odstranění na kompostárnu Jesenicka - Areál skládky u Supíkovic
naložení odpadu, naložení odpadu vedle nádoby v okruhu 2 m
úklid stanoviště nádob v okruhu 2 m na zpevněné ploše a na vegetaci vysbíráním a naložení tohoto odpadu
mytí a desinfekci vnitřních ploch minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí

5. 2. Cena za manipulace se sběrnou nádobou v majetku zhotovitele (včetně pronájmu nádob)

Cena za manipulaci Cenová nabídka za
.Typ nádoby Počet svozů za rok Počet nádob s jednu nádobou čenova nabídka celkem (bez DPH)

(bez DPH) 'ok (bez DPH)
Objem do 769 litrů - předmět ZŔ, viz. 6.1 O O 36,30 0,00 0,00
objem do 769 litrů - mimořádná služba, viz. 62 O O 36,30 0,00 0,00
Objem nad 770 litrů - předmět ZŘ, viz. 6.1 O O 260,00 0,00 0,00
objem nad 770 litrů - mimořádná služba, viz. 6. O O 260,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

Cena za manipulaci s jednou nádobou zahrnuje:
všechny manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště,
cena zahrnuje i odvoz odpadu do místa zpracovánUodstranění na kompostárnu jesenická - Areál skládky u Supíkovic
naložení odpadu, naložení odpadu vedle nádoby v okruhu 2 m
úklid stanoviště nádob v okruhu 2 m na zpevněné ploše a na vegetaci vysbIránlm a naložení tohoto odpadu
mytí a desinfekci vnitřních plohc minimálně lx ročně v průběhu druhého čtvrtletí
výměny podle potřeby (tj. pořízení nové, přivezení na místo, odvezení staré nádoby, odstranění všech odpadů souvisejících s výměnou)

5.3 Cena jednorázového přemístění sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru obce/města



Přemístění sběrné nádoby na nové sběrné místo v rámci katastru . . Cena za ma?ipu|aci Cenová nabídka za . .Počet nadob s jednou naďobou čenova nabídka celkem (bez DPH)obce/města rok (bez DPH)(bez DPH)
Objem do 1100 j o 250,00 0,00 0,00
CELKEM 0,00 0,00

n (bez DPH)

0,00

Cenová nabídka za Cenová nabídka celkem (bez DPH)
rok (bez DPH)

CELKEM ZA SVOZ BIOLOGICKY ROZLOZITELNEHO ODPADU 0,00 0,00



6) PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Obec Bernartice

6.1 Definice předmětu plnění veřejné zakázky v rámci zadávacího řízeni (ZŘ)

Hodnoty rozdhodné pro
. Počet nádob ... . . Vehkost stanovení nabídkové ceny,Druh odpadu Frekvence svozu za prislušny druh odpadu Vlastn|ctvÍ nádob pri jednom

nádob tzn. Předpokládaná hodnota
svozu ,produkce odpadu za rok

směsný komunálni odpad
směsný komunálni odpad od 1.1. do 31.12. - 1 x za 2 týdny - 26 svozů za ro obce 110 l 260
směsný komunálnI odpad od 1.1. do 31.12. - 1 x za 2 týdny - 26 svozů za ro obce 2401 12 139,649 tun
Směsný komunálnI odpad od 1.1. do 31.12. - 1 x za 2 týdny - 26 svozů za ro obce 1100 l 4
směsný komunální odpad - celkem Frekvence svozu - 26 svozů za rok - - .

Separovaný plast
Separovaný plast od 1.1do 31.12.- lx za 2 týdny- 26 svozů za rokobce 1100 l 5
Separovaný plast od 1.1 do 31.12. - 1 x za 2 týdny - 26 svozů za roŕ obce 1900 I 6 5,594 tun
Separovaný plast od 1.1do 31.12.- lx za 2 týdny- 26 svozů za roP eko-kom 21501 3
Separovaný plast - celkem Frekvece svozu - 26 svozů za rok - - 14

Separovaný papír
Separovaný papír od 1.1do 31.12. -lx za 2 týdny- 26 svozů za roP obce 19001 6
Separovaný papír od Lido 31.12.- lx za 2 týdny- 26 svozů za roP EKO-KOM 2150 I 3 5,86 tun
Separovaný papír - celkem Frekvence svozu - 26 svozů za rok - - 9

Separované sklo čiré
Separované sklo Čiré od 1.1do 31.12. -lx za 8 týdnů - 8 svozů za rok obce 1100 l 3
Separované sklo Čiré od 1.1 do 31.12. - 1 x za 8 týdnů - 8 svozů za rok obce 15001 1 5,441 tun
Separované sklo Čiré od 1.1do 31.12.- lx za 8 týdnů -8 svozů za rok eko-kom 11501 3
Separované sklo Čiré - celkem Frekvence svozu - 8 svozů za rok - - 7

Separované sklo barevné
Separované sklo barevné od 1.1do 31.12.- lx za 8 týdnů -8 svozů za rok obce 11001 3
Separované sklo barevné od Lido 31.12. -lx za 8 týdnů -8 svozů za rok obce 1500 l l 2,54 tun
Separované sklo barevné od 1.1do 31.12.- lx za 8 týdnů -8 svozů za rok eko-kom 11501 3
Separované sklo barevné - celkem Frekvence svozu - 8 svozů za rok - - 7

Ostatní odpady
Nebezpečný odpad 2 x l rok pronájem, mobilní svo do 40 m3j 2 0,05 tun
velkoobjemový odpad, pneumatiky 2 x l rok pronájem, mobilní svo do 40 m3 3 23,79 tun (22,94 + 0,85)
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'· '. ;; ,.Separovaný odpad je svážen dle uvedené frekvence svozů. Vyváženy budou pouze zaplněné nádoby na vÍce než polovinu svého objemu. V daném termínu svozu tedy ' ,

nemusí být vyváženy všechny nádoby. V tabulkách, 3) Svoz separovaného odpadu, 3.1 Plasty- včetně nápojových kartonů a kovů, 3.2 Papír, 3.3 Sklo - Bílé (čiré) a 3.4 Sklo
Barevné, jsou uvedeny předpokládané počty vývozů za rok stanovený na základě vývoje skutečného počtu vývozů v předchozích letech. " ' "" ' -e

6.2 Mimořádná služba

Mimořádná služba bude služba sjednaná nad rámec definice předmětu plnění veřejné zakázky, viz. 6.1

j!
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Příloha ZD č. 2 - Seznam sběrných míst separovaných odpadů (závazný dokument)

Název veřejné zakázky:
Zadavatel:

Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bernartice
Obec Bernartice, Bernartice 60, 790 57 Bernartice, IČ: 00302325

Seznam sběrných mist: druh/kont. druh/kont. druh/kont. druh/kont. druh/kont.
Bernartice Gladiš pI. 1X1100/1X19001 (obec) pap. 2X19001 (obec) lx skloČ/1100 l (obec) lx skloB/1100 1(obec) X
Bernartice Jednota. pI. 2X1100/2X19001 (obec) pap. 2X19001 (obec) lx skloČ/1100 l (obec) lx skloB/1100 1(obec) X
Bernartice AGH pI. 1X1100/2X19001 (obec) pap. 1X19001 (obec) lx skloČ/1100 l (obec) lx skloB/1100 1(obec) X
H.Hermanice škola pI. 1X1100/1X19001 (obec) pap. 1X19001 (obec) lx skloČ/1500 l (obec) lx skloB/1500 l (obec) X
Buková škola lx plast/2150 l (eko-kom) lx pap/2150 l (eko-kom) lx skloČ/1150 l (eko-kom) lx skloB/1150 l (eko-kom) X
Bernartice č.p. 7 lx p|ast/2150 l (eko-kom) lx pap/2150 l (eko-kom) lx skloČ/1150 l (eko-kom) lx skloB/1150 l (eko-kom) X
Horní Heřmanice - ves lx plast/2150 l (eko-kom) lx pap/2150 l (eko-kom) lx skloČ/1150 l (eko-kom) lx skloB/1150 l (eko-kom) X

Druh odpadu Plast Papír Sklo barevé Sklo čiré
z toho EKO-KOM (2150 l) 3 3
z toho EKO-KOM (1150 l) - - 3 3
z toho pronájem (dodavatel/svozová firma)
z toho obec (1100 l) 5 - 3 3
z toho obec (1150 l) - - O O
z toho obec (1500 l) - - 1 1
z tohot obec (1900 l) 6 6
z toho obec (2150 l) O O
Celkem 14 9 7 7



,+,
Obec Bernartice
Bernartice 60, 790 57 Bernartice
lČ: 00302325 l DIČ: CZ00302325
Mojmír Michálek. starosta obce
Telefon: +420 584 442 053, Email: bernartice@javornicko.cz
ID datové schránky: jigbmbu
Web: http: www.bernartice.eul

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek
v rámci zadávacího řIzení pod názvem

,,Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci Bernartice"

Tato zadávací dokumentace je rovněž výzvou k podání nabídky ve smyslu § 53 odst. 1 Zákona.
Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podáni nabídky.

1. l Identifikační údaje l Název: Obec Bernartice
zadavatele: Sídlo: Bernartice 60, 790 57 Bernartice

! IČ/DIČ: 00302325 l CZ00302325
Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Statutární zástupce zadavatele/kontaktní osoba statutárního zástupce zadavatele: Mojmír
! Michálek, starosta obce
I Telefon: +420 584 442 053
: E-mail: bernartice@javornicko.cz

i Webová ad resa profilu zadavatele: https://www.profi|zadavate|e.cz/profi|-zadavate|e/obec-
l bernartice 2768/

2. Identifikační údaje : Zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 43 zákona č.
I osoby smluvně ! 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,Zákon"), tzn., zadavatel se při

pověřené I provádění úkonů souvisejÍcÍch se zadávacím řízením nechává smluvně zastoupit níže
i zastoupením i uvedenou osobou. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržení pravidel stanovených
i zadavatele podle § ! tímto Zákonem. Tato osoba přitom splňuje požadavky § 44 odst. 1 Zákona a není ve
! 43 Zákona: ! smyslu § 44 odst. 2 a 3 Zákona ve střetu zájmů.

l Osoba zastupujÍcÍ zadavatele (dále osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele):

l Název: PROFOND INVEST, s.r.o.
i Sídlo: Na Hradbách 3213/1a, 787 01 Šumperk
i lČ: 285684443, DIČ: CZ285684443
! Kontaktní osoba: Ing. Alexandra Klusák Snopková
! E-mail: info@odesilani.cz

Telefon: +420 777 607 344

Veškeré dotazy směřujte písemně a výhradně na osobu smluvně pověřenou
! zastoupením zadavatele.

i Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele bude pro komunikaci s účastníky
i ZŘ využívat email info@odesilani.cz. Uvedený e-mail je součástí elektronického

nástroje odesHáni.cz. Nástroj je v souladu s NařIzením Evropského parlamentu a
rady (EU) č. 910/2014. Nástroj zároveň splňuje požadavky stanovené Zákonem a jeho

i prováděcími předpisy.
3. l Zpracovatel

! zadávací Předloženou zadávací dokumentaci vypracovala, v souladu s odst. 4 § 36 Zákona, osoba
dokumentace ! odlišná od zadavatele. Touto osobou je PROFOND INVEST, s.r.o. Kontaktní údaje viz.

l v souladu s odst. 4 l Identifikační Udaje osoby smluvně pověřené zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona.
I § 36 Zákona:

4. i Název zadávacího i V . .,
! .. . i ,,Sber, svoz a |ikvldace odpadu v obci Bernartice"! rizent

5. ! Uvodní l Tato zadávací dokumentace v souladu s § 36 odst. 3 Zákona vymezuje předmět veřejné
: ustanovení: ! zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast dodavatelů

l v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace je pro účastníky ZŘ závazná.
Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy ve struktuře popsané níže

I v článku zadávací dokumentace pod názvem Dostupnost zadávací dokumentace.
! Práva či podmínky vtéto zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a dalšími

obecně závaznými právními předpisy.
i Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník ZŘ přijímá a akceptuje plně a bez
i výhrad zadávací podmínky včetně případného následného vysvětlení zadávací



i dokumentace či změn a doplnění zadávací dokumentace učiněných v souladu se
Zákonem. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky

l pečlivě prostuduje všechny zadávací podmínky a bude se jimi řídit.
l Zadavatel nemůže vzÍt v úvahu žádnou výhradu účastníka ZŘ k zadávacím podmínkám
i obsaženou v jeho nabídce. jakákoliv výhrada nebo podmínka účastníka ZŘ může být
i považována za nesplnění zadávacích podmínek a může představovat důvod pro vyloučení
! účastníka ze zadávacího řízení.

6. l Zadavatel dle § 4 : Zadavatel je veřejným zadavatelem dle § 4 odst. 1 písm. d) Zákona, tzn. územní
! Zákona: i samosprávní celek.

7. : Druh a režim i Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby podle § 14 odst. 2 Zákona
i veřejné zakázky a I
I druh zadávacího i Režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka podle § 26 Zákona
i řIzenI:

! Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řIzení podle § 53 Zákona
8. l Předpokládaná l Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená před zahájením zadávacího řízení:

i hodnota veřejné ! 2.034.502,- kč bez dph
! zakázky:

I Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je v souladu s § 16 Zákona zadavatelem
i předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do
: předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.

l Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě údajů a informací o
i zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

9. i Klasifikace Klasifikace předmětu veřejné zakázky odpovídá položce CPV kódu:
! předmětu veřejné ! 90500000-2 Služby souvĹsejÍcÍ s likvidací odpadů a odpady

zakázky: l 90520000-8 - Zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného
! odpadu

10.j Specifikace i Předmětem zadávacího řízení s názvem ,,Sběr, svoz a likvidace odpadů v obci
i předmětu i Bernartice" je zajištění níže uvedených služeb ze strany vybraného dodavatele.
I zadávacího řízení i Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištění sběru, odvozu a

! odstranění směsného komunálního odpadu, objemného odpadu, nebezpečného
odpadu, separovaného odpadu (plast, papír, sklo čiré, sklo barevné, kov, kompozitní

! obaly) pro obec Bernartice, v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
! zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění
: pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o odpadech") z místa k tomu určeného a
l odběr od občanů v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně
i dodání vhodných nádob a dalších zařIzení a zajištění údržby.

i Druh odpadu:
: směsný komunální odpad
l směsný komunální odpad - od 01.01. do 31.12. - 1 x za 2 týdny - tzn. 26 svozů
! ročně
i Separovaný plast
! Separovaný plast - od 01.01. do 31.12. - 1 x za 2 týdny - tzn. 26 svozů ročně

I Separovaný papír
! Separovaný papír - od 01.01. do 31.12. - 1 x za 2 týdny - tzn. 26 svozů ročně

Separované sklo (čiré a barevné)
l Separované sklo čiré - od 01.01. do 31.12. - 1 x za 4 týdny - tzn. 15 svozů ročně
: Separované sklo barevné - od 01.01. do 31.12. - 1 x za 4 týdny - tzn. 15 svozů ročně

i objemný odpad
objemný odpad - 2 svozy ročně, mobilní svoz

! Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad - 2 svozy ročně, mobilní svoz.

i Příloha č. 1 - Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument) obsahuje podrobné
informace ohledně typů kontejnerů, počtu kontejnerů, plánovaného odvozu za rok.

i Dále je zde uvedeno jaké činnosti bude obsahovat cena za manipulaci
! s kontejnery/svozovými nádobami, mytí kontejnerů a nádob a převzetí odpadů apod.
i Všechny uvedené činnosti jsou pro účastníka zadávacího řIzení závazné a zadavatel
i je bude po účastníkovi zadávacího řIzení vyžadovat plnit, přesně v souladu se
I specifikací činností, které jsou uvedeny v této příloze.
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l Bližší specifikace předmětu zadávacího řIzení je uvedena v:
l Příloze č. 1 - Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument)

Příloze č. 2 - Seznam sběrných míst (závazný dokument)
! Příloze č. 3 - Produkce odpadů obce Bernartice za rok 2016 (závazný dokument)
! Příloze č. 4 - Smlouva o zajištěni nakládáni s odpady (závazný dokument).

11.Ĺ Doba a místo ! Zadavatel stanovil pro plnění zadávacího řízení následujÍcÍ termíny:
! plnění zadávacího !
i řízení ! Termín zahájení plnění: první den kalendářního měsíce nás|edujÍcÍho po uplynutí 30-ti

! dnů po předáni písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění, nejdříve však od
i 01.07.2018

l Termín ukončení p|něnÍ/dodání plnění: na dobu neurčitou.

l Místem plněni zadávacího řIzeni je katastrální území obce Bernartice.
12.! Zadávací lhůta i Učastníci ZR jsou svými nabídkami vázáni po dobu 60 kalendářních dnů. Na základě §

: podle § 40 Zákona: I 40 Zákona se zadávací lhůtou rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí
ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání

i nabídek.
13.| Dostupnost i Na základě § 53 odst. 1 Zákona zadavatel zahajuje toto zjednodušené podlimitní

zadávací ! řIzení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele podle § 214 Zákona,
l dokumentace ! kterou vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídky.
! v souladu s § 53 a !
l § 96 Zákona: i V souladu s § 53 odst. 3 Zákona bude zadávací dokumentace včetně jejich příloh

; uveřejněna na profilu zadavatele po celou lhůtu pro podání nabídek.

: Kompletní zadávací dokumentace včetně jejich příloh, této veřejné zakázky, je k dispozici
i na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu na adrese:

https:/Mww.profi|zadavate|e.cz/profi|-zadavate|e/obec-bernartice 2768/

Kompletní zadávací dokumentace včetně jejich příloh obsahuje tyto dokumenty:
i Zadávací dokumentaci
l Příloha č. 1 - Stanoveni nabídkové ceny (závazný dokument)
i Příloha č. 2 - Seznam sběrných mist separovaných odpadů (závazný dokument)
l Příloha č. 3 - Produkce odpadů obce Bernartice za rok 2016 (závazný dokument)
! Příloha č. 4 - Smlouva o zajištěni nakládáni s odpady (závazný dokument).
I Příloha č. 5 - Seznam významných služeb (vzorový formulář)
: Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů (vzorový formulář)
I Příloha č. 7 - Základni identifikační údaje účastníka ZŘ (vzorový formulář).

14.| Lhůta pro podáni : Učastník ZR podá nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
l nabídky v souladu !

s § 54Zákona: ! Nabídky je nutné předložit v Multifunkčním centru sociálních služeb a fakultativních
i činnosti ve Vápenné, Vápenná 1, 790 64 Vápenná.

I Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohhží, jako by nebyla
i podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele, o tom, že jeho nabídka byla podána
: po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s § 54 odst. 1 Zákona, tedy tak aby
i činila nejméně 11 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení.

! Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dne 02. listopadu 2017 a skončí dne 22.
l listopadu 2017 v 16:00 hodin.

151 OtevIránI obálek ! V souladu s ustanovením § 110 odst. 1 Zákona bude otevÍrání obálek zahájeno bez
: v listinné podobě i zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tzn. 22. listopadu 2017
! v souladu s § 110 i ihned po 16:00 hodině, v Multifunkčním centru sociálních služeb a fakultativních
i Zákona: činností ve Vápenné, Vápenná 1, 790 64 Vápenná.

V případě změny termínu otevÍrání obálek budou všichni účastníci ZŘ o této skutečnosti
! informování s dostatečným předstihem.

16.Ĺ Osoby oprávněné l Osoby oprávněné účastnit se otevÍrání obálek jsou:
l účastnit se ! - členové, případně náhradníci hodnotÍcÍ komise,
: otevIránI obálek: I zástupci zadavatele veřejné zakázky,

i - osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele,

- účastník ZŘ nebo osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ, které se prokáží
i zmocněním pro zastupování účastníka ZŘ při otevÍrání obálek s nabídkami (a to
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! maximálně jedna osoba za účastníka ZŘ).
! Osoby oprávněné účastnit se otevÍrání obálek stvrdí svoji účast na otevÍrání obálek.

17.: Vysvětlení I Podle § 54 odst. 5 Zákona vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u
l zadávací I podlimitní veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání
l dokumentace i nabídek.
! v souladu s § 54 i
: odst. 5 a 98 i Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, a to v souladu s §

Zákona: 98 odst. 3 Zákona, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného
i znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení
i poskytnout, pokud nebyla žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 7 pracovních
! dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení,
! která nebyla doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu dle § 54 odst. 5
! Zákona.

V souladu s § 98 odst. 4 Zákona, pokud byla žádost o vysvětlení zadávací dokumentace
! doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3
i pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů,
; o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do
i uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

i Dotazy je nutno směřovat na subjekt smluvně pověřený zastoupením zadavatele. Aby
: mohlo být vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuto v době dostatečné pro jejich
: prorrňtnutí do nabídek jednotlivých účastníků ZŘ, doporučuje zadavatel, aby žádosti o
! dodatečné informace doručili dodavatelé v dostatečném předstihu.

18.| Změna nebo l V souladu s § 99 odst. 1 Zákona může zadavatel změnit nebo doplnit zadávací podmínky
: doplnění zadávací i obsažené v zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo

dokumentace v doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným
souladu s § 99 i způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

: Zákona:
I Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel
I současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo
i doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího
l řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací
! dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

19. Požadavky na : Nabídky se v souladu s § 107 odst. 1 Zákona podávají písemně v listinné podobě.
i nabídky v souladu l
i s § 107 Zákona: l Nabídka v listinné podobě musí být v souladu s § 107 odst. 2 Zákona doručena v

řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

i Dodavatel může v souladu s § 107 odst. 3 Zákona podat v zadávacím řízení jen jednu
: nabídku.

! Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž
i prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci (viz. § 107
i odst. 4 Zákona).
! Zadavatel vyloučí účastníka ZŘ, který podal vÍce nabídek samostatně nebo společně
; s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný

účastník ZŘ v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, a to v souladu s § 107 odst. 5
i Zákona.

20.| Počet pare Nabídka bude zpracována v jednom originále.
! nabídky:

21. Způsob i Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů a návrhu smlouvy musí být
i podepisování : podepsána osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat jménem či za
I nabídky: l účastníka ZŘ. V případě, že osoba oprávněná/osoby oprávněné jednat jménem či za

i účastníka ZŘ, jednají na základě plné moci, musí být i tato plná moc součástí
: nabídky.

i Podpisem Smlouvy potvrdí účastník ZŘ pravdivost, správnost, úplnost a závaznost
všech údajů a svých tvrzení v nabídce včetně údajů uvedených v prohlášeních či

i jiných dokumentech, které jsou součástí nabídky.
22.| jazyk pro ! Nabídka včetně relevantních příloh nabídky bude zpracována v českém jazyce.

zpracování I Pokud Zákon nebo zadavatel požaduje předložení dokladu podle právního řadu České
! nabídky v souladu I republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém
I s § 45 odst. 3 ! se tento doklad vydává, tento doklad bude přeložen s překladem do českého jazyka. Bude-
! Zákona: ! ii mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, vyžádá si předložení předně ověřeného
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i překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a
! tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělávání v latinském jazyce
i se předkládají bez překladu v souladu s § 45 odst. 3 Zákona.

23.! Požadavky na i Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude
i formu podání I obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
; nabídek:

I Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho
i svazku. Zvlášť' bude svázán originál (zvlášť' prostá kopie nabídky, je-li relevantní).

! Nabídka bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy.
! V případě vazby nabídky v kroužkovém pořadači, kroužkové vazbě, či jiné vazbě, která
i umožňuje volnou manipulaci s listy, bude dále zabezpečena proti nakládání s jednotlivými
; listy pomocí provázku a pečetě, nebo nálepkami opatřenými podpisem, popřípadě
l razítkem účastníka ZŘ či jinou vhodnou formou.

i Nabídku doporučuje zadavatel na všech uzavřeních opatřit přelepením. Všechna přelepení
I doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem osoby, která je oprávněná/osoba mi

oprávněnými jednat jménem či za účastníka ZŘ.

l Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu
očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1.

Zadavatel doporučuje nabídku označit také nápisem ,,NEOTEVÍRAT" a názvem
l zadávacího řIzení.

24. Předložení ! Pokud Zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu, předkládá podle § 45
l dokladů v souladu l odst. 1 Zákona dodavatel kopie dokladu, nestanoví-li Zákon jinak.
i s § 45 odst.1 a 4: ;

i Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 Zákona požadovat předložení originálu nebo
l ověřené kopie dokladu.

i V souladu s § 45 odst. 4 povinnost předložit doklady může dodavatel splnit odkazem na
! odpovídajÍcÍ informace uvedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném
! systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup.
! Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
i požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

251 objasnění nebo l V souladu s § 46 odst. 1 Zákona může zadavatel pro účely zajištění řádného průběhu
i doplnění údajů, i zadávacího řízení požadovat, aby účastník ZŘ v přiměřené lhůtě objasnil předložené
i dokladů, vzorků l údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějÍcÍ údaje, doklady,

nebo modelů ! vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž
v souladu s § 46 stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

! odst. 1 Zákona: !
26.| Požadavky na Zadavatel poZaduje zpracovat nabídku podle doporučení uvedených v zadávací

! obsah nabídky: i dokumentaci, přičemž účastník ZŘ může využít vzory formulářů/dokladů (v zadávací
I dokumentaci označeno jako ,,vzorový formulář"), které tvoří přílohy této zadávací
l dokumentace.
! Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno, že se jedná o ,,závazný dokument", tak se
l touto skutečností musí účastník ZŘ řídit.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka ZŘ byla řazena níže uvedeným způsobem a
obsahovala níže uvedené dokumenty (vzorky nebo modely, je-li relevantní):

: 1. Titulní list nabídkV s označením účastníka ZŘ, identifikační údaje zadavatele, název
veřejné zakázky. .

i 2. Základní identifikační údaje účastníka ZR - za základní identifikační údaje
l účastníka ZŘ je považováno:
! a) v případě právnických osob: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma,
I identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení
i statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat

jménem nebo za tuto právnickou osobu,
i b) v případě fyzických osob: jméno, příjmení, případně obchodní firmu, rodné číslo
! nebo datum narození, bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště,
l identifikační číslo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
; Nad rámec uvedeného budou základní identifikační údaje účastníka ZŘ obsahovat i ID
l datové schránkV (bV|a-|i přidělena), e-mail, telefon účastníka ZŘ, které budou sloužit
l ke komunikaci se zadavatelem.
i Účastník ZŘ může využít vzor formuláře, viz. Příloha č. 7 - Základní identifikační
l údaje účastníka zadávacího řIzení (vzorový formulář).

3. Plná moc udělená osobě oprávněné/osobám oprávněným jednat jménem či za
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i účastníka ZŔ (je-li relevantní).
i 4. Dok|adV k prokázáni kvalifikace prostřednictvím jiných osob v souladu s § 83 a
! 84 Zákona (je-li relevantní).
l 5. Dok|adV k prokázáni společné účasti dodavatelů v souladu s § 82 a § 84 Zákona
l (je-li relevantní).
! 6. Základní, profesní způsobilost a ekonomická a technická kvalifikace - prokázání
i kvalifikace se prokazuje doložením příslušných dokladů podle uvedeného zadání, viz
i příslušná část zadávací dokumentace. Účastník ZŘ může, při prokázání technické
l kvalifikace, využít vzor formuláře, viz. Příloha č. 5 - Seznam významných služeb
: (vzorový formulář).
i 7. Nabídková cena bude zpracována v souladu s bodem ZD pod názvem Požadavky na
I zpracování nabídkové ceny a v souladu s Přílohou č. 1 - Stanovení nabídkové ceny
i (závazný dokument). Použití Přílohy č. 1 - Stanovení nabídkové ceny (závazný
i dokument) je pro účastníka ZŘ závazné.
I 8. Smlouva bude zpracována v souladu s bodem ZD pod názvem Smlouva o zajištění
i nakládání s odpady. Použití Přílohy č. 4 - Smlouva o zajištění nakládání s odpady
i (závazný dokument) je pro účastníka ZŘ závazné.
i 9. VYůžitI poddodavatelů - pro prokázání poddodavatelského plnění může účastník ZŘ
l využít vzor formuláře, viz. Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů (vzorový formulář).
i 10. Dok|adV a dokumentV požadované zadavatelem nebo Zákonem, které nelze
! zahrnout pod žádnou z kateqorií uvedených v obsahu nabídky.

27.: Smlouva o l Učastník ZŘ je povinen v nabídce předložit podepsaný závazný návrh Smlouvy o zajištění
i zajištění nakládání nakládání s odpady (dále jen ,,Smlouva"), viz. Příloha č. 4 - Smlouva o zajištění
: s odpady: i nakládání s odpady (závazný dokument).

Smlouva musí být podeesána osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat
l jménem či za účastníka ZR. V případě, že osoba oprávněná/osoby oprávněné jednat
: jménem či za účastníka ZŘ, jednají na základě plné moci, musí být i tato plná moc
I součástí nabídky.

: Smlouva obsahuje obchodní podmínky, které byly vymezeny zadavatelem.

l Do vzoru Smlouvy doplní účastník ZŘ pouze údaje týkající se jeho právní identifikace,
! údaje pověřených pracovníků zhotovitele, doručovací údaje zhotovitele a údaje osoby
i podepisujÍcÍ smlouvu o dílo a datum zpracování nabídky.

l Podává-li nabídku vÍce dodavatelů společně v rámci společné účasti dodavatelů, je
i účastník ZŘ oprávněn ve smlouvě učinit takové změny, které je nezbytné provést
i v důsledku skutečnosti, že se vÍce osob seskupilo za účelem podání společné nabídky.
! Účastník ZŘ je oprávněn takto upravit zejména záhlaví smlouvy na straně zhotovitele a

podpisovou doložku na straně zhotovitele. Účastník ZŘ však v žádném případě není
i oprávněn měnit rozsah práv a povinností ze smlouvy vyp|ývajÍcÍch.

28.: Požadavky na Učastník ZR je povinen stanovit nabídkovou cenu dle položkového rozpočtu, tzn.
! stanovení : Přílohy č. 1 - Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument).
i nabídkové ceny: i

i Příloha č. 1 - Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument), na základě které se
I stanoví nabídková cena účastníka ZŘ, zahrnuje úkony, které mohou být v průběhu
: doby plnění Smlouvy, realizovány, ale nejsou zadavatelem požadovány ihned od

počátku realizace plnění. Oceněny musí být všechny položky v rámci Přílohy č. 1 -
i Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument), tzn. i ty, které obsahují nulové
: položky např. u počtu nádob, kontejnerů, množství, manipulací apod.

i Fakturace bude zohledňovat skutečné množství služeb realizovaných dodavatelem l
I účastníkem ZŘ pro odběratele l zadavatele v daném měsíci, tzn., nebude

fakturováno paušálně. Fakturace bude zohledňovat změnu typů svozových nádob či
! jejich počtů, a to dle okamžitých potřeb zadavatel a množství produkovaných
i odpadů dle skutečných potřeb občanů a dle opatření vydaných zadavatelem a jiných
l subjektů spo|upodÍ|ejÍcÍch se na organizování systému nakládání s odpady u
: zadavatele.

! Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění veřejné zakázky, za období 48 měsíců
po sobě jdoucích.

! Nabídková cena musí být cenou pevnou, tzn. nejvýše přípustnou, která bude
I nezávislá na změně podmínek v průběhu realizace zadávacího řIzení.

l Nabídková cena bude uvedena v CZK.
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l Nabídková cena bude uvedena v členění: celková nabídková cena bez daně z
přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH (nízká sazba DPH), samostatně DPH

; (vysoká sazba DPH) a celková nabídková cena včetně DPH.

i Nabídková cena bude zahrnovat veškeré poplatky, včetně poplatků za skládky a
i další náklady souvĹsejÍcÍ s realizací služby, kupní cenu či cenu nájmu dodávek,
! strojů a zařIzení a nemovitostí, včetně provozoven (i skládek), které je dodavatel
: povinen k provedení služeb dle Smlouvy opatřit, náklady na skládku a odvoz
i odpadového materiálu, zábor veřejného prostranství, náklady na spotřebovaná

média (nafta, el. energie, voda, atd.), režie, případně další souvĹsejÍcÍ náklady.

Cenu dodavatel uvede úplnou tak, že k uvedeným jednotkovým cenám nebudou
i dodatečně připočítávány žádné další náklady, (např. další náklady na dopravu,
i případné skládkování, poplatky apod.) s výjimkou případů, kdy dojde ke změně
: právních předpisů souvisejÍcÍch s plněním této veřejné zakázky (např. změna
l Zákona o odpadech). V takovém případě by dodavatel musel předložit podrobnou
i kalkulaci, tuto projednat a odsouhlasit se zadavatelem a prokázat, že se jedná pouze

o zvýšené náklady vzniklé dopadem těchto změn.

K překročení či snÍženÍ nabídkové ceny, definované jako součet nabídkové ceny bez
i DPH, výše DPH a částky včetně DPH, může dojít pouze v případě, že v období mezi
i předložením nabídky vítězného účastníka dodavatele a podpisem Smlouvy na plnění
i veřejné zakázky, dojde ke zvýšení či snÍženÍ DPH. V takovémto případě bude
! nabídková cena stanovena jako součet ceny bez DPH a příslušné částky DPH,
: určené podle předpisů platných v den podpisu Smlouvy.

! Ke změně nabídkové ceny může dále dojít v případech stanovených Zákonem a za
! podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.

291 Variantní řešení l Nabídka obsahujÍcÍ varianty nabídky podle § 102 odst. 1 Zákona není přípustná.
! nabídek podle §
l 102 odst. 1
! Zákona:

30.: Zadávání částí Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka není dělena na části
i veřejných zakázek ! ve smyslu § 35 Zákona.

podle § 35 Zákona:
31.| Zrušení i Zadavatel zruší zadávací řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím

I zadávacího řIzení i řízení není žádný účastník ZŘ podle § 127 odst. 1 Zákona.
! podle § 53, § 127 : Zadavatel může zrušit zadávací řízení na základě skutečností uvedených v § 127 odst. 2
: Zákona: i písm. a) - h) Zákona.

Podle § 53 odst. 8 Zákona oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řIzení
l zadavatel uveřejní na profilu zadavatele do 5 pracovních dnů od rozhodnutí o
l zrušení zadávacího řIzení.
! Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se
l zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl účastníkem ZŘ informován o
l možnosti vzniku škody. Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou vzniknout
I účastníku ZŘ při přípravě a podání nabídky. Všechny náklady nese účastník ZŘ.

32.| výhrada l Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 Zákona vyhrazuje právo rozhodnutí o vyloučení
i uveřejnění na i účastníka oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele, dále si vyhrazuje právo
i profilu zadavatele ! uveřejnit oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele a to v souladu
i v souladu s odst. 5 ; s totožným ustanovením.
I § 53 Zákona:

331 Odkazy na ! Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zadavatel nesmí podle § 89 odst. 5
! označení výrobků i Zákona zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické

či výrobců: ! pod mín ký stanoví prostřednictvím přímého nebo nepříméh o od kazu na a) u rčité
! dodavatele nebo výrobky, nebo b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,
i ochranné známky nebo označení původu.
! Odkaz podle odstavce 5 písm. a) nebo b) může zadavatel použít, pokud stanovení
i technických podmínek podle odstavce 1 § 89 Zákona nemůže být dostatečně přesné nebo
i srozumitelné.

je-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uveden odkaz na konkrétní výrobek,
! materiál, technologii případně na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení
i minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě
i je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které
l splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. je-li v
: zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách snad definován konkrétní výrobce, jeho
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! zástupce, či výrobek nebo technologie, má se pouze za to, že je tím definován požadovaný
: standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či částečně nahrazen i výrobkem
! jiným, srovnatelným apod.

34.j Společná účast i Společnou účastí dodavatelů se rozumí podání jedné nabídky vÍce dodavateli společně.
i dodavatelů: l V takovém případě se tito dodavatelé považují za jednoho účastníka ZŘ.

i V souladu s § 103 odst. 1 písm. f) Zákona zadavatel požaduje, aby v případě
společné účasti dodavatelů nesli všichni dodavatelé podávajÍcÍ společnou nabídku

l společně a nerozdílně odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
35.! Využití i Zadavatel podle § 105 odst. 1 Zákona požaduje, aby účastník ZR v nabídce předložil

i poddodavatele l seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi ZŘ známi a uvedl, kterou část veřejné
i podle § 105 odst. 1 i zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.
! Zákona:

Účastník ZŘ může použít vzor formuláře, viz. Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů
i (vzorový formulář).

Účastník ZŘ je oprávněn využít služeb poddodavatelů při plnění veřejné zakázky. jeho
! výlučná zodpovědnost vůči zadavateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné
! provedení díla tím však není dotčena.

36.1 Posouzení l Zadavatel si vyhrazuje právo prověřit informace doložené účastníkem zadávacího řízení při
kvalifikace l prokazování splnění kvalifikace.

: zadavatelem: ! Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a v souladu se
i Zákonem, bude zadavatelem z účasti v zadávacím řIzení vyloučen, v případě kdy se
l zadavatel rozhodne nevyužít své právo požadovat od účastníka ZŘ poskytnutí
! vysvětlení nebo dop|ňujÍcÍch informací či dalších dokladů prokazujÍcÍch kvalifikaci.

37.j Prokazování l Při prokazování kvalifikace je dodavatel povinen řídit se relevantními ustanoveními Zákona
l splnění a požadavky zadavatele.
i kvalifikace,
l doklady o i Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je

kvalifikaci podle § ! nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné
53 odst. 4 Zákona: ! zakázky podle § 87 Zákona.

l Doklady prokazujÍcÍ základní způsobilost podle § 74 Zákona a profesní způsobilost podle §
i 77 odst. 1 Zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti
l nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

! Zadavatel vymezuje některé parametry kvalifikace v české měně CZK (KČ). V případě, že
! dodavatel dokládá splnění kvalifikace v jiných měnách než v czk, použije pro přepočet na
: CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devízového trhu příslušné měny k CZK stanovený a
i zveřejněný čnb ke dni zahájení zadávacího řízení.

38.1 Změny kvalifikace ! Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího
účastníka l řízení ke změně kvalifikace účastníka ZŘ, je účastník ZŘ povinen tuto změnu zadavateli

l zadávacího řIzení : do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny
i podle § 88 Zákona: i předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci, v souladu s § 88 odst. 1 Zákona.

i Dozví-li se zadavatel podle § 88 odst. 2 Zákona, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou
! v odst. 1 § 88 Zákona, bezodkladně vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení.

39J Základní I Základní způsobilost splňuje účastník ZR, který prokáže splnění podmínek podle §
! způsobilost podle 74 odst. 1 písm. a) - e) Zákona, a to předložením dokladů podle § 75 odst. 1 písm. a)
i§74a§75 ! - f) Zákona.
! Zákona:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice
: podle § 75 odst. 1 písm. a) - f) Zákona předložením
i a. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,
l b. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,

c. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1
i písm. b) Zákona,

d. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. C) Zákona,
! e. potvrzení příslušné okresní správy sociá|ního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1
I písm. d) Zákona,
! f. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v
l případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)
l Zákona.

40.! Profesní l Dodavatel je povinen prokázat splněni profesní způsobilosti v souladu § 77 Zákona.
l způsobilost podle i
i § 77 Zákona: l Profesní způsobilost prokazuje účastník ZŘ:
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I - Podle § 77 odst. 1 Zákona ve vztahu k Ceské republice předložením výpisu z
! obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
: do takové evidence vyžaduje.

I - Podle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona předložením dokladu o oprávnění podnikat
v rozsahu odpovídajÍcÍmu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy

I takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazujÍcÍ příslušné živnostenské
oprávnění, a to pro předmět podnikání:
- Nakládání s odpady,
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- Nákladní doprava provozovaná vozidly nebo jIzdnImi soupravami o největší

povolené hmotnosti přesahujÍcÍ 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí.

41. Technická : K naplnění podmínek technické kvalifikace je povinen účastník ZR prokázat kritéria
kvalifikace, kritéria i technické kvalifikace v souladu s § 79 Zákona.

l technické
, kvalifikace podle § l Zadavatel požaduje k prokázání kritérií technické kvalifikace:
; 79 Zákona:

! - podle § 79 odst. 2 písm. b) Zákona předložení Seznamu významných služeb
l poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řIzení.

Vymezení minimální úrovně:
l Z předloženého seznamu významných služeb musí vyplývat, že dodavatel

v uvedeném období dokončil alespoň:
- 3 významné služby, jejichž předmětem byl svoz komunální odpadu, a to ve

: finančním objemu min. 250.000 Kč bez DPH.

! Doklady k prokázání kritéria:
i Seznam významných služeb, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění všech

výše uvedených požadavků na minimální úroveň kvalifikačního kritéria.

: Seznam významných služeb bude obsahovat alespoň nás|edujÍcÍ údaje:

- identifikace objednatele, včetně uvedení kontaktní osoby, jejího telefonu a
emailové adresy pro ověření reference,

- identif ikace dodavatele
- předmět a popis poskytnutých služeb
- doba realizace, včetně doby dokončení služby
- finanční hodnota služby v KČ bez DPH.

i vzorový seznam významných služeb poskytuje zadavatel prostřednictvím Přílohy č. 5
- Seznam významných služeb (vzorový formulář).

l Zadavatel stanovuje, že se považují, do doby podle výše uvedeného za splněné,
l pokud byly služby uvedené v příslušném seznamu významných služeb
i v průběhu této doby dokončeny.

Dodavatel může k prokázání splnění technické kvalifikace použít služby, které poskytl
(vsouladu s § 79 odst. 4 Zákona):

i a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky
podňel, nebo

i b) jako poddodavatel, a to v rozsahu v jakém se na plnění služby podňel.

! Rovnocenným dokladem k prokázání kvalifikace je zejména smlouva s objednatelem
! a doklad o uskutečnění plnění, a to v souladu s § 79 odst. 5 Zákona.

l - podle § 79 odst. 2 písm. j) Zákona předložení Přehledu nástrojů nebo pomůcek,
l provozních nebo technických zařIzení, které bude mít dodavatel při plnění
i veřejné zakázky k dispozici.

l Vymezení minimální úrovně:
Z předloženého přehledu nástrojů a pomůcek, provozních nebo technických zařízení

i musí vyplývat, že dodavatel disponuje při plnění veřejné zakázky s/se:

- svozovým vozidlem komunálním, v počtu 2 kusů, splňujíchn min. normu
Euro 5, z toho 1 vozidlo v provedení 4 x 4,

- nosičem kontejnerů, v počtu 1 kusu, do objemu 16 m3, tzn. malý hák,
- nosičem kontejnerů, v počtu 1 kusu, pro objemy 20 až 40 m3, tzn. velký hák

(MSTS),
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- vozidlem s hydraulickou rukou, v počtu 1 kusu.

! Doklady k prokázání kritéria:
l Přehled nástrojů a pomůcek, provozních nebo technických zařIzení, ze kterého
l bude jednoznačně vyplývat splnění všech výše uvedených požadavků na
I minimální úroveň kvalifikačního kritéria.

42.1 Pravidla pro : Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovuje, v souladu s § 114 odst. 1 Zákona, že
l hodnocení ! nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
i nabídek podle §
i 115 Zákona a i Zadavatel ekonomickou výhodnost nabídek vyhodnotí podle jediného hodnotÍcÍho
i kritéria pro kritéria, a to podle kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
i hodnocení
i nabídek v souladu : Hodnotíckn kritériem je cena za poskytování služeb zajištění nakládání s odpady za
: s § 114 Zákona: i období 48 měsíců po sobě jdoucích, vyjádřeno v Kč bez DPH.

I Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou. Ostatní nabídky budou seřazeny ve vzestupném pořadí podle výše jejich

i nabídkových cen.
43.| výběr dodavatele i Vybraný dodavatel předloží na základě výzvy zadavatele dle § 122 odst. 3 Zákona:

! v souladu s § 122 l a. Oriqiná|V nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá
: odst. 3 Zákona: k dispozici (zároveň v souladu s § 86 odst. 3 Zákona),

I b. Dok|adV nebo vzorkV, jejichž předložení je podmínkou uzavření smloůvY. pokud
! si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1, písm. a) Zákona,
i c. Informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b) Zákona. je-li vybraný

dodavatel právnickou osobou, tzn.:
- Identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle

zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (v souladu s § 1 04 odst. 2 písm. a) Zákona),

- Doklady, z nichž vYpiývá vztah všech osob podle § 104 odst. 2 písm. a)
Zá.k,o,n,a, k dodavateli, těmito doklady jsou zejména (v souladu s § 104 odst. 2
písm. b) Zákona):
1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. seznam akcionářů,
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řIzení, který nepředložil údaje, doklady nebo
i vzorky podle § 122 odst. 3 Zákona nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá
i zadávacím podmínkám.

Vybraný dodavatel předloží písemné Čestné prohlášení o tom, které osobV jsou
v|astníkY akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu

i s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází. Tento požadavek
i se týká vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo
I má právní formu obdobnou akciové společnosti v souladu s § 48 odst. 9 Zákona.

d.

l U vYbraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu
obdobnou akciové společnosti, zadavatel dle § 48 odst. 9 Zákona ověří na základě
informací vedených v obchodním rejstříku, zda má tento dodavatel vYďáňY výlučně

! zaknihované akcie. V případě, že vybraný dodavatel nemá vydány výlučně zaknihované
l akcie, zadavatel tohoto vybraného dodavatele vyloučí.

V souladu s § 105 odst. 3 Zákona u veřejných zakázek na stavební práce a veřejných
i i zakázek na služby, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem zadavatele

l je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli Identifikační údaje poddodavatelů
l těchto stavebních prací nebo služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení
! oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli

identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí
! být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

44.j Práva zadavatele: l Zadavatel si vyhrazuje právo:
! - na změnu, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek v zákonné lhůtě postupem
l dle Zákona,

- před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované
i účastníkem ZŘ v nabídce,

I

l - neposkytovat úhradu nákladů na účast v zadávacím řízení, ani žádné soutěžní ceny či
i jiné platby,
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l - zrušit zadávací řízení podle § 127 Zákona.
45j Přílohy: i Nedílnou součásttéto zadávací dokumentace tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

i Příloha č. 1 - Stanovení nabídkové ceny (závazný dokument)
i Příloha č. 2 - Seznam sběrných míst separovaných odpadů (závazný dokument)
! Příloha č. 3 - Produkce odpadů obce Bernartice za rok 2016 (závazný dokument)
i Příloze č. 4 - Smlouva o zajištěni nakládáni s odpady (závazný dokument).

Příloha č. 5 - Seznam významných služeb (vzorový formulář)
l Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů (vzorový formulář)
i Příloha č. 7 - Základni identifikační údaje účastníka ZŘ (vzorový formulář).

V Bernarticích
dne 02.11.2017

Dlgltá|ne pad epsal Ing.Ing. Alexandra Akxandra Husák
Klusák Snopková
Snopková Datum.2017.11.0215.03.44 +01'00'

! PROFOND INVEST, s.r.o., Ing. Alexandra Klusák Snopková
i Osoba smluvně pověřená zastoupením zadavatele podle § 43 Zákona
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