
Město Šumperk IČ: 00303461

nám. Míru 1 DIČ: CZ00303461

787 01 Šumperk tel.: 583 388 111

Dodavatel: Recovera Využití zdrojů a.s.

Objednávka číslo: OBJ/2022/1037/ŽPR

Objednává odbor: Odbor životního prostředí Španělská 1073/10

IČ dodavatele: 25638955 12000 Praha

DIČ: CZ25638955

Objednáváme u Vás:

Objednáváme zajištění provozu sběrného dvora na ul. Příčná 30 v Šumperku v období od 01.07.2022 do 30.09.2022; v rámci objednávky je
oprávnění k nakládání s odpady; bude zajištěn soulad s právními předpisy, zejména zákonem č.541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obecně
závaznou vyhláškou města Šumperka č. 10/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Cena za obsluhu sběrného dvora bude  stanovena  za každý měsíc  v částce 380-, Kč /hod. bez DPH  (trvalá obsluha)+ 180 Kč/hod. bez DPH
(výpomoc dle potřeby, zejména v době  9,00-10,00 hod. a 14,00-16,00 hod. v pracovních dnech a o víkendech-hlavně v sobotu) dle evidence
docházky-podle skutečně odpracovaných hodin. Rozsah provozu sběrného dvora bude zajištěn v provozní době shodně s provozní dobou před
uzavřením této objednávky, tj: pondělí až pátek od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00;  sobota a neděle od 8:00 do 12:00;  sběrný dvůr bude uzavřen
ve dnech státních svátků  (5.7.2022, 6.7.2022, 28.9.2022). Veškeré činnosti při provozu sběrného dvora bude dodavatel zajišťovat shodně jako v
době před uzavřením této objednávky.  Bude zajištěno převzetí, skladování a dotřídění všech předaných druhů odpadů od obyvatel města Šumperka
a obyvatel obce Dolní Studénky, která má uzavřenou smlouvu s městem Šumperk o užívání sběrného dvora, a výrobků s ukončenou životností, v
souladu s právními předpisy upravujícími nakládání s odpady a s výrobky s ukončenou životností. Dále bude zajištěno včasné objednávání odvozu
odpadů a výrobků s ukončenou životností ze sběrného dvora a vedení evidence odevzdaných odpadů a výrobků s ukončenou životností.

Celková cena za období  od 01.07.2022 do 30.09.2022 bude v max. výši 360 000,- Kč  bez DPH.

Maximální cena Kč (vč. DPH): 435 600,00 Kč s DPH

Termín dodání: do 31.10.2022

Vyřizuje: Křížová Renata Ing.

Telefon:

Email: renata.krizova@sumperk.cz

V Šumperku dne 27.06.2022

Informace pro dodavatele:

Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek.

Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních a montážních prací, které jsou předmětem této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani.

Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije.
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