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Statutární město Most u Vás objednává: 

 
Zpracování studie na "Vybudování polopodzemních kontejnerů v ul. Česká II. část - 6 stanovišť". 

 

Studie bude zpracována v souladu se zadáním, které je nedílnou součástí objednávky. 

 

 

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu 

Lhůta dodání: odevzdání konceptu do 10 týdnů od podpisu objednávky, čistopis do 6 týdnů od odevzdání 

připomínek ke konceptu 
Místo dodání: MmM 

Předpokládaná cena bez DPH: 55 000,00 Kč 

Předpokládaná cena vč. DPH:  66 550,00 Kč 

Podléhá srážkové dani: ne 

DOTACE 

 

Smluvní podmínky objednávky: 

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem 

Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.  

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství  

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem. 

4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % 

z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) 

odečíst z fakturované částky. 

5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších 

podmínek uvedených v objednávce. 

http://www.mesto-most.cz/


6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky 

(např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem 

objednatele.  

7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které 

musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. 

9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na 

náklady zhotovitele. 

10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení 

s odstraňováním vad. 

11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na 24 měsíců.  

12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel. 

13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz 

14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT. 

NA  FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.  
 

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost 

objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet). 

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně 

z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně 

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710 

pod variabilním symbolem CZ22801014, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a 

zákona o DPH). Dodavatel ujišťuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, 

na který dodavatel platí DPH. 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato 

odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

I. OBJEDNATEL: 

 

 
 

…………………………………….. 

PODPIS PŘÍKAZCE OPERACE 

 

 

…………………………………… 

KRYTÍ ROZPOČTEM OVĚŘIL 

(správce rozpočtu) 

 

Dne: ..................................................... 

 

II. DODAVATEL: 

 

 ....................................................................... 

 RAZÍTKO A PODPIS OPRÁVNĚNÉHO 

 ZÁSTUPCE DODAVATELE: 

Dne: ..................................................... 
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Zadání 
 

Zpracování studie na vybudování polopodzemních kontejnerů v ul. Česká II. část – 6. stanovišť 
 
Záměr objednatele 

Vybudovat polopodzemní kontejnery namísto stávajících stanovišť odpadních nádob u ul. Česká, mezi čp. 651 
– 297.   
 
Základní parametry stavby 

 všechna stanoviště budou navržena v počtu 3 ks 5 m3 polopodzemních nádob, a to na směsný komunální 

odpad, separaci plastu a separaci papíru a 1 ks 3 m3 nádoby na separaci skla; 

 umístění bude prioritně situováno do míst stávajících stanovišť odpadových nádob. Pokud nebude možno 

využít tento prostor, je nutné zvážit posun popř. přemístění stanoviště odpadových nádob. Jejich umístění 

musí vždy navazovat nebo kopírovat přístupovou komunikaci, ať schody nebo chodník vedoucí ve směru od 

bytových domů k parkovišti nebo komunikaci. Varianta přesunu stanoviště na opačnou stranu komunikace 

(tzn. pro obyvatele přes hlavní komunikaci) je nejzazším řešením, kde je nutné řešit návaznost přístupu 

k samotnému stanovišti při zachování bezpečnosti chodců; 

 tvar stanovišť (vzájemné seřazení jednotlivých polopodzemních kontejnerů) není předem určen a bude 

přizpůsoben dané lokalitě v závislosti na inženýrských sítí, požadavcích bezpečnosti provozu   a  prostorových 

možnostech; 

 stanoviště lze navrhnout jako jeden celek a stejně tak v případě potřeby lze navrhnout rozdělení na dvě části 

(např. z obou stran podél přístupové komunikace); 

 při navrhování stanovišť budou v maximální možné míře respektována parkovací stání             pro osobní 

automobily (je nutné jich co nejvíce zachovat); 

 v případě přesunu stanoviště na jiné místo vytvořit v místě stávajícím nová parkovací stání; 

 u stanovišť, která budou navržena s přesahem do místní komunikace (silnice) je potřeba doložit souhlasné 

stanovisko odboru správních činností Magistrátu města Mostu a Policie ČR; 

 při návrhu stanovišť respektovat technické manipulační možnosti svozového automobilu – především dosah 

hydraulické ruky; 

 v rámci studie je požadováno předběžné vyjádření všech dotčených správců inženýrských sítí, respektování 

jejich vyjádření a zapracování ve studii samotné (řádný podklad pro zpracování dalšího stupně PD); 

 v co největší míře předejít kácení stromů. 

Vybraná stanoviště dle stávajícího umístění: 
1. bl. 627 č. p. 651,  

2. bl. 627 č. p. 655, 

3. bl. 627 č. p. 657, 

4. bl. 628 č. p. 754, 

5. bl. 628 č. p. 759, 

6. bl. 623 č. p. 297. 

 
 
 
Podklady 

 Základní výškopis a polohopis současného stavu místa stavby včetně průběhu známých tras IS, dostupný 
v GIS města Mostu 

 Snímek z KN, dostupný na portálu ČÚZK 

 

Požadovaný obsah dokumentace studie 

Textová část: 



 Průvodní zpráva s identifikačními údaji, popisem a zdůvodněním navrženého řešení a jeho 

podmínkami   

 Propočet nákladů stavby – kvalifikovaný odhad investičních nákladů z bilancí ploch a objemů 

s použitím jednotkových cen  

Grafická část:  

 Situace širších vztahů 1: 5 000 

 Situace stavby v katastrální mapě v měřítku 1 : 1 000 

 

Dokladová část:  

 V rozsahu dle bodu „Projednání návrhu“ 

 Vyjádření správců IS a Policie ČR (u stanovišť, která budou navržena s přesahem do místní komunikace  

 
Forma studie k předání 

 Originály tištěné dokumentace ve třech vyhotovení, formát A3 

 Elektronická verze dokumentace v souboru *PDF bude zaslána e-mailem objednateli a dodána 

společně s tištěnými výtisky 3x na DVD 

 
Projednání návrhu 

 Koncept návrhu bude v rozpracovanosti konzultován s dotčenými odbory Magistrátu města Mostu 

(OŽPaMU – oddělení komunálního hospodářství, OSČ, OI) a zástupci společnosti Technické služby 

města Mostu a.s., která zajišťuje pro město svoz odpadu a dále pak správu dešťové kanalizace a vedení 

veřejného osvětlení 

 Případné vznesené připomínky budou zapracovány do čistopisu studie před jejím odevzdáním 

 

 
Termíny 

 Pracovní koncept návrhu k projednání – 10 týdnů od podpisu objednávky 

 Čistopis k předání – 6 týdnů od odevzdání připomínek ke konceptu 

 

 

 

 


