
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

Zastoupená: prof. MU Dr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

SUEZ Využití zdrojů a.s. 

se sídlem: Španělská 1073/10, 102 00 Praha 2 

IČ: 25638955 

DIČ: CZ25638955 

zastoupená: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378 

bankovní spojení: 27-9328790297/0100, KB a.s. 

na straně druhé jako "poskytovatel" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou 

oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy ne ní třeba podpisu jiné osoby.) 

tuto: 



Smlouvu o poskytování služeb 

dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, s názvem Likvidace odpadů z FN Olomouc, číslo veřejné zakázky VZ-2018-000033. 

2. Předmětem této smlouvy o poskytování služeb je závazek poskytovatele provádět pro objednatele 

řádně a včas služby specifikované v odstavci 3, 4, 5 tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění 

uvedená v této smlouvě, ve znění pozdějších dodatků. Objednatel se zavazuje při provádění služeb 

řádně spolupůsobit a poskytovateli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto 

smlouvou sjednaných. 

3. Poskytovatel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provádění služeb 

spočívajících v odvozu a ekologické likvidaci zdravotnického odpadu, dalšího nebezpečného odpadu a 

ostatního odpadu tak, jak je specifikován v příloze č. 2. Součástí předmětu plnění je sběr, svoz a odvoz 

zdravotnického, dalšího nebezpečného a ostatního odpadu z jednotlivých klinik a pracovišť Fakultní 

nemocnice Olomouc, a to včetně Kliniky zubního lékařství (Palackého 12, 779 00 Olomouc) v termínech 

dle přílohy č. 4. Součástí předmětu plnění smlouvy je také dodávka kontejnerů a jiných prostředků 

určených k shromažďování odpadů. Poskytovatel dále zajistí úklid v místech odběru odpadů, pokud 

dojde ke znečištění prostředí při manipulaci s odpadem. 

4. Pro účely evidence budou odpady zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. S odpady 

zdravotnického zařízení bude nakládáno dle metodického doporučení Státního zdravotního ústavu ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která jsou specifická pro zdravotnická zařízení v rozsahu 

stanoveném zadávacími podmínkami a také v souladu s ADR předpisy a s předpisy platnými pro 

nakládání s chemickými látkami a směsmi. 

5. V příloze č. 2 této smlouvy je uvedena podrobná specifikace jednotlivých služeb tak, jak byly tyto služby 
vymezeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. VZ-2018-000033. Zadávací dokumentace je 
přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními k provádění služeb. 

ll. 

Podmínky provádění služeb 

1. Poskytovatel je povinen při realizaci této smlouvy postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 

objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

2. Dojde-li při realizaci této smlouvy k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření jejího předmětu 

vyplývajících z objektivních podmínek při provádění služeb, je poskytovatel povinen provést soupis 

těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit soupis objednateli k písemnému 

odsouhlasení. Tento oceněný soupis změn, doplňků nebo rozšíření poskytovaných služeb musí být 

odsouhlasen statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 

Teprve poté má poskytovatel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že služby jím realizované byly v předmětu a v jeho ceně již zahrnuty. 



j 

ll 

3. Poskytovatel se zavazuje k průběžné nakládce, odvozu a k ekologickému odstraňování všech odpadů, 

jejichž původcem je objednatel. Pro účely evidence odpadů budou odpady zařazovány dle vyhlášky č. 

93/2016, o katalogu odpadů . 

4. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat odvoz odpadů dle podmínek stanovených zadávací dokumentací, 

přílohou č. 3 této smlouvy a prrlohou č. 4 této smlouvy, z objednatelem označených předávacích míst 

a zabezpečit uzamčen í shromažďovacích míst po odebrán( odpadů. Objednatelem předávané odpady 

jsou shromažďovány na shromažďovacích místech nebo ve shromažďovadch kontejnerech příslušného 

druhu odpadu vybavených štítky označujícími druh o<ipadu a identifikačn ími listy nebezpečných odpadů . 

U infekčních odpadů zajistí objednatel označení přepravních obalů- pytlů názvem a katalogovým číslem 

odpadu, grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu, identifikací pracoviště a datem a hodinou 

vzniku odpadu, ostré předměty se objednatel zavazuje poskytovateli předávat v uzavřených plastových 

nádobách, kapalné odpady ve speciálních k tomu určených obalech předaných poskytovatelem nebo 

v původních obalech. Neza)lstl-11 poskytovatel uzamčení shromažďovacích míst po nakládce a odvozu 

odpadu, odpovídá za škodu/újmy v této souvislosti vzniklé v plném rozsahu. Náklady na zajištění 

uzamčení nese poskytovatel. Strany se mohou písemně dohodnout na uzamykání shromažďovacích míst 

objednatelem. Přepravu odpadů je poskytovatel povinen zajišťovat v souladu s právními předpisy, jakož 

i závaznými podmínkami pro přepravu nebezpečných odpadů {předpisy ADR, ohlašovací povinnost, aj.). 

V souvislosti s přepravou odpadů je poskytovatel povinen vystavovat příslušné přepravnr doklady 

(ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů, předávací listy, vážní listy, nákladnf listy, aj.) a 

zajistit plnění ohlašovací povinností pří přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím " Integrovaného 

systému plněni ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí". Kopie potvrzených ohlašovacfch 

listů a jiných přepravních listů předá poskytovatel objednateli vždy následující den od uskutečnění 

přepravy odpadů . Okamžikem naložení odpadů přebírá plnou odpovědnost za tento odpad poskytovatel 

služby, tj. poskytovatel přebírá povinnostl"baliče, plniče, nakládce, příjemce a dopravce~ nebezpečných 

věcí vyplývajícf z predplsu ADR. Okamžikem předání odpadů poskytovateli /do kontejnerů 

poskytovatele/ přechází na poskytovatele odpovědnost za škody/ újmy způsobené předanými odpady. 

5. Poskytovatel prohlašuje, že si j e plně vědom skutečnosti, že součásti služeb dle této smlouvy jsou také 

služby výslovně nespecifikované, k řádnému provádění služeb nezbytné, o kterých poskytovatel 

vzhledem ke svým odborným dovednostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět . Takovéto činnosti a 

služby jsou součástí touto smlouvou sjednané ceny a tuto nijak dále nenavyšujf a poskytovatel nenl 

oprávněn za tyto požadovat žádné platby nad rámec sj ednané ceny. 

6. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že odpad, k jehož odvozu, shromažďování a likvidaci 

se touto smlouvou zavazuje, je/může být zdraví škodlivý a s vědomím této skutečností se zavazuje 

zaj istit náležitou ochranu svých zaměstnanců, či jiných osob, jejichž prostřednictvím bude služby 

poskytovat. Poskytovatel v plné mlře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

podílejí na provádění služeb. v této souvislosti se poskytovatel dále zavazuje dbát případných pokynů 

pro nakládání s odpady, se kterými ho objednatel sezná mf. Při plnění této smlouvy se poskytovatel 

zavazuje pro vážení odpadů používat certifikované vážní zařízení. 

7. Poskytovatel se zavazuje v případě požadavku objednatele zaílstit přistavení dalšího kontejneru/ů, 

případně urychlit vyprazdňování kontejnerů, a to n do 24 

objednatelem poskytovateli telefonicky na tel. č. 

Nesplní-li poskytovatel t uto povinnost, považuje se toto za podstatné porušení této smlouvy. Zároveň je 

objednatel oprávněn poskytovateli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou hodinu prodlení. 



8. Poskytovatel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou služeb, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění služeb nezbytné. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu provádění služeb. Poskytovatel je povinen 

zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu a předložit objednateli veškeré související doklady. 

10. Poskytovatel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění služeb, a to jak vůči 

objednateli, tak i vůči jiným subjektům. 

111. 

Termín a místo provádění služeb 

1. Smlouva se stává platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou, a to 

na dobu 41et (48 měsíců) s účinností ode dne 1.10.2018 s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

2. Pokud poskytovatel bude v prodlení s poskytováním služby, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každé jednotlivé neposkytnutí služby a za každý jednotlivý započatý den 

prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody/újmy/ušlého zisku. Poskytovatel 

prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržování termínů provádění služeb zejména s ohledem na 

provozní potřeby objednatele. 

3. Místem provádění služeb je areál objednatele na adrese I. P. Pavlova 185/6, Olomouc a Klinika zubního 

lékařství na ulici Palackého 12, Olomouc (předávání, odvoz). 

4. Služby se považují za řádně provedené, jestliže jsou provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

příslušnými předpisy, zákony a nařízeními vlády, a jestliže poskytovatel předá objednateli všechny 

doklady související s provedením služeb, tj. zejm. vážní lístky za jednotlivé odvozy, ohlašovací list 

přepravy nebezpečného odpadu. Teprve poté je poskytovatel oprávněn služby objednateli vyúčtovat. 

5. Pokud poskytovatel nebude poskytovat služby v souladu s čl. lil. odst. 4, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každé jednotlivé neposkytnutí služby a za každý jednotlivý 

započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody/újmy/ušlého zisku. 

Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržování termínů provádění služeb zejména 

s ohledem na provozní potřeby objednatele. 

6. Nebude-li služba zajištěna poskytovatelem včas a řádně, je objednatel oprávněn zajistit si službu u třetí 

osoby na náklady poskytovatele. 

IV. 

Cena služeb 

1. Cena služeb je uvedena v příloze č. 2 k této smlouvě označené jako Specifikace odpadů, ceník služeb. 

2. Ceny služeb jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné, pevné, závazné a platné po celou dobu 

provádění služeb. Cena zahrnuje provedení služeb, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných 

činností. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena služeb je splatná na základě faktur prokazatelně doručených 

objednateli. Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. Cena služeb bude objednatelem 

poskytovateli hrazena měsíčně, bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této 



smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Splatnost faktur je 60 dnů od data vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen na finanční 

účtárnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od skončení příslušného měsíce a vztahovat se 

bude pouze ke službám řádně uskutečněným. 

4. Poskytovatel je povinen vystavovat faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 23S/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je objednatel 

oprávněn fakturu poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti začíná běžet znovu 

ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. Poskytovatel je dále povinen na každé jednotlivé 

faktuře vystavené v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvést interní evidenční číslo VZ-

2018-000033. 

S. K vyúčtované ceně budou připočteny zákonem stanovené platby, resp. takové platby, ke kterým je 

objednatel povinen na základě výslovného zákonného ustanovení, a to v případě, že budou prováděny 

prostřednictvím poskytovatele. V takovém případě je poskytovatel povinen náležitým způsobem 

odůvodnit, o jakou platbu se jedná, z jakého důvodu je k ní povinen přímo objednatel, jako producent 

odpadu a nikoliv poskytovatel, jako osoba oprávněná k činnostem, které jsou obsahem služeb. 

v. 
Další ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči poskytovateli, je objednatel oprávněn bez újmy na jakémkoli jiném způsobu 

vymáhání, odečíst smluvní pokutu od jakékoliv částky splatné nebo, která se stane splatnou vůči 

poskytovateli. 

2. Smluvní pokutu je poskytovatel povinen uhradit do 20 dnů od vystavení vyúčtování provedeného 

objednatelem. 

3. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 

4. Sankci vyúčtuje objednatel zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 

smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

S. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Objednatel a poskytovatel prohlašují, že považují smluvní pokuty touto smlouvou ujednané za 

spravedlivé a přiměřené vzhledem k významu zajištěných povinností a nákladům objednatele 

vynaložených v souvislosti s uzavřením této smlouvy a realizací akce, včetně potenciálních opatření pro 

opravné prostředky sankcionovaného porušení této smlouvy. Případné nároky objednatele vůči 

poskytovateli za škody v jejich plné výši, nesmí být dotčeny ustanoveními o smluvních pokutách 

obsaženými v této smlouvě, ani jejich zaplacením. 

Vl. 

Zajištění závazků 

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit finanční záruku závazku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku 

formou bankovní záruky po celou dobu trvání smlouvy tzn. ode dne podpisu smlouvy. 



2. Závazky poskytovatele za řádné plnění v době realizace smlouvy jsou zajištěny finanční zárukou ve 
smyslu § 2029 a násL občanského zákoníku formou bankovní záruky složením peněžní částky ve výši 

4.000.000,- Kč na účet bankovního ústavu. Z této bankovní záruky vyplývá právo objednatele čerpat 

finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní poskytovatel své povinnosti vyplývající 

ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

3. Bankovní záruky (záruční listinu) předloží poskytovatel objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. 

Nepředložení bankovní záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, 

opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 

1000,- Kč/denně. 

4. Bankovní záruka musí být sjednána tak, aby umožňovala bezpodmínečné čerpání, tj. zejména musí být 

bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského zákoníku a bez 

nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 2, věty druhé občanského 

zákoníku. 

5. Objednatel vrátí poskytovateli příslušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů po skončení 

platnosti příslušné bankovní záruky. 

6. Poskytovatel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání peněžní jistoty doplnit 

tuto peněžní jistotu o objednatelem vyčerpanou částku. Nesplnění této povinnosti poskytovatelem bude 

považováno za podstatné porušení povinností poskytovatele podle této smlouvy. 

Vll. 

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn kdykoli jednostranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční 

výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany poskytovatele 

dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto 

případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného poskytovateli. 

V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. 

Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností poskytovatele 

spočívající v neposkytnutí služby ve sjednaných termínech nebo provádění služeb v rozporu s právními 

předpisy nebo neposkytnutí bankovní záruky. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně 

odstoupit v případě, že poskytovatel bude v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona. Objednatel je dále 

oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zjistí, že poskytovatel nedisponuje 

potřebnými oprávněními k provádění služeb. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků objednatele 

na náhradu škody/újmy/ušlého zisku/smluvní sankce. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě o poskytování služeb. 

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především 

vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného 

soudu ČR. 



Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z nf vyplývající. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

7. Použitf § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, 

územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud 

není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny 

okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 

jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolnosti, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

9. Použití ustanovení§ 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvnlch stran. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojuji 

na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedllnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

Príloha č. 1: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Likvidace odpadů z FN Olomouc, 

VZ-2018·000033 

Příloha č. 2: Specifikace odpadů, ceník služeb 

Příloha č. 3: Orientační plán FN Olomouc- schéma shromaždišť odpadů 

Příloha č. 4: Terminy svozů 

V Olomouci dne f..g ..... !.:/ 4.-:;) / j) 

\J).. 
"-... 



Veřejná zakázka 

"Likvidace odpadů z FN Olomouc" 

ZADÁVACÍDOKUMENTACE 

Veřejná zakázka na služby podle ust. § 14 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále též "ZZVZ") 



1. Identifikační údaje zadavatele: 

779 00 

právní forma zadavatele: státní příspěvková organizace 

zast. : prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ř'editel 
kontaktní osoby zadavatele: 

Oddělen 
zakázek 

2. Zadávací dokumentace 

Zadávací dokumel11'ací se v souladu s § 28 odst. I pf srn. b) ZZVZ rozumí veškeré pfsemné dokumenty 
obsahující zadávací podmlnky. Tato textová část zadávací dokumentace (tedy zadávací dokumentace 
v už!ím smyslu> dále také jen nZadávacf dokumentace") je zpracována v podrobnostech nezbytných pro 
účast dodavatele v zadávacím řízení a zároveií vymezuje požadované kvalifikační předpoklady 

(způsobilost) a zpt1sob jejich prokazování. 

3. Vymezení předmětu veřciné zakázky 

2.1 Identifikace ve~ejné zakázky 

Název veřejné zakázky: Likvidace odpadů z FN Olomouc 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby podle§ 14 ZZVZ 
Režim veřejné zakázky: nadlimitnf veřejná zakázka podle§ 25 ZZVZ 

CPV klasifikace: 90500000-2 Služby související s likvidací odpad\1 a odpady 

Spis. zn. zadavatele: VZ--2018-000033 

2.2 Předmět veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je sběr, odvoz a zneškodněni odpadů z jednotlivých klinik a pracovišť 
Fakultní nemocnice Olomouc, a to včetně Kliniky zubního lékařství (Palackého 12, 779 00 Olomouc), 
včetně dodávky kontejnerů. V příloze č.2 - Přfloha kl'ycího listu nabídkové ceny, je specifikována 
skladba a předpokládané množství odpadů :r,a dobu plnění předmětoé zakázky, tj. za 4 roky od podpisu 
smlouvy. 
Zadavatel stanovuje jednotkové ceny uvedené v příloze krydho listu nabidkové ceny jako 
maximálni a ncpfekročitelné. 

Účastník při plnění této veřejné zakázky bude respektovat veškeré pof.adavky obecně platných právních 
předpisů, technických, hygienických a ekologických norem, a to zejména legislativní předpisy pro oblast 
nakládání s odpady, včetně souvísejicich zákonů pro dopravu ADR, nakládání s chemickými látkami 
a směsmi, zvláště pak tyto předpisy: 
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" zákon č. 185/200 I Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a další 
souvisej lel předpisy a nařízení 
"vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
" zákon o ovzduší č. 201/2012 Sb., v platném znění, a další zákony a nařízení související s ochranou 
ovzduší 
-zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
- vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o 
hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícfch zákonů. 

Pro účely evidence odpadů budou odpady zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 (katalog odpadů). S odpady 
bude nakládáno dle metodického doporučení SZÚ ve smyslu zákona č.185/200 I Sb., o odpadech a 
pozdějších legislativních předpisů a nařízení, která jsou specifická pro zdravotnická zařízení a pro 
nebezpečné odpady, která objednateli jako původci vznikly a předává je k ekologické likvidaci firmě, 
včetně i dalších nebezpečných i ostatních odpadů dle přílohy krycího listu zadávací dokumentace. FNOL 
disponuje povolením k netřídění vybraných nebezpečných odpadů (k.č. 180 I O 1, 1801 03). 

Součástí předmětu plnění je: 
a) Sběr ze shromaždišť klinik (22 míst - kliniky, ústavy a oddělení FN Olomouc, I. P. Pavlova 

18516, 779 00 Olomouc a Klinika zubního lékařství, Palackého 12, 779 00 Olomouc), průběžná 
nakládka, vážení a průběžný odvoz odpadu Sl a S2 k termickému zneškodnění (kategorie 
odpadu dle přllohy krycího listu). Dodavatel zajišt'uje odvoz odpadu Sl a S2 dvakrát denně 
v pracovní dny -( ráno mezi 7 - 9 hod; odpoledne mezi 13 - 15 hod.)- ze v.§ech shromaždW'; 
jedenkrát denně v So, Ne a svátcích-( v dopoledních hodinách). Mimo areál FNOL (tj. u kliniky 
zubního lékařství, Palackého 12, 779 00 Olomouc) bude odvoz výše uvedeného odpadu 
zajišťován 1 x denně v pracovní dny (četnost bude přizpůsobena potřebám kliniky). Odpad S I 
bude na shromaždiště předáván v PE pytlích, odpad S2 a také ostré předměty (viz povolení 
k netříděnl) budou ukládány v klinik boxech potřebných objemů. 

b) Sběr z vybraných shromaždišť klinik (celkem cca 31 shromaždišt'), průběžná nakládka a 
průběžný odvoz odpadu P1-P41 (kategorie odpadu dle přílohy krycího listu) mimo areál 
Fakultní nemocnice Olomouc. Poskytovatel služby bude zajišťovat sběr a nakládku odpadu 
v místě shromaždišt' odpadů nebo v místě vzniku odpadu vlastními silami. U nespalitelných 
nebezpečných a ostatních odpadů bude provedeno ekologické zneškodnění nebo využití odpadů .. 

Zadavatel požaduje u položky odpadu: 
• Pll - denní svoz (pracovní dny) v areálu FNOL z 24 míst (30 kontejnerů a 5 

klecí), u Kliniky zubního lékařství na ulici Palackého svoz lx týdně (I 
kontejneru), k zajištění svozu odpadu Pll bude poskytnut také velkoobjemový 
kontejner situovaný u stravovacího provozu, který bude odvážen na základě 
výzvy (předpoklad 2x- 3x týdně) 

• P12- svoz v pravidelném intervalu lx·týdně z 1 shromažďovacího místa (klece) 
• Pl5 - svoz v pravidelném intervalu lx za 14 dní z I shromažďovacího místa (2 

kontejnery) 
• P30 - svoz na základě telefonické objednávky z předem určeného místa, 

chemikálie budou shromažd'ovány v původních obalech nebo v kanystrech, 
odvoz odpadu bude zajišťován v souladu s předpisy platnými pro nakládání a 
přepravu daného odpadu 
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• P31 - svoz lxtýdně (dle ADR) z vybraných shromažďovacích míst (cca I - 4 
místa) , vážení a odvoz 

• P32 - svoz v pravidelném intervalu lxtýdně (dle ADR) z vybraných 
shromažďovacích míst (cca 19 míst - 36-37 ks kontejnerů), svoz 4xtýdně 
z vybraných míst (cca 1-2 místa, JO-l I ks kontejneru), vážení a odvoz 

• P2, P36 denní svoz v pracovní dny a v sobotu z I shromažďovacího místa (u 
jídelny), pravidelné čištění (mytí) shromažďovacích prostředků v souladu 
s hygienickými předpisy pro stravovací provozy, 

• P39 - nakládka a svoz v pravidelném intervalu lx týdně z 25 shromažďovacích 
míst v areálu FNOL (25 ks kontejnerů) a I místa u Kliniky zubního lékařství na 
ulici Palackého 

• P40 - nakládka a svoz z 22 shromažďovacích míst v areálu FNOL a 1 místa 
u Kliniky zubního lékařství na ulici Palackého, z toho 3x týdně z 34 ks 
kontejnerů, lxtýdně z 3 ks kontejnerů a u 1 ks kontejneru lx za 14 dní. 

• Pl - P41 (mimo výše uvedené odpady) - odvoz odpadů do 24 - 72 hodin od 
telefonické objednávky, místo bude upřesněno, vážení, nakládka dle typu odpadu 
do při stavených aut nebo u vybraných typů odpadů (např. Pl, P24, P25, P26-P29, 
P4 I) i do velkoobjemového kontejneru 

Předmětem veřejné zakázky je rovněž: 
• vážení odpadu 
• dodání kontejnerů, které bude účastník vyměňovat a bude zajišťovat opravy údržbu a čištění na 

svoje náklady 
o 18 kusů označených uzamykatelných kontejnerů červené barvy pro odpad - položky S 1 

a S2, objem 1 I 00 litrů, ostatní odpady položky S I jsou shromažďovány v stávajících 
uzamykatelných boxech 

o 3 I kusť1 uzamykatelných kontejner!• modré barvy na papír - položka PI I, objem I I 00 
litrů (FNOL v současnosti disponuje 5 ks vlastních plechových kontejnerů objemu cca 
460 1) 

o 2 kusy označených uzamykatelných kontejnerů zelené barvy pro odpady- položka P15, 
objem I I 00 I 

o 4 kusy označených uzamykatelných kontejnerů zelené barvy pro odpady - položka P31, 
objem 240 litrů a 2 ks označených uzamykatelných kontejnerů (červené barvy) objemu 
460-1100 I 

o 47 kusů označených uzamykatelných kontejnerů zelené barvy pro odpady - položka P32, 
objem 240 litrů 

o 16 kusů označených uzavíratelných kontejnerů na kolečkách pro odpady- položka P36 
a P2, objem 120 l, kontejnery budou pravidelně vymývány, v kontejnerech bude vložen 
zelený pytel, při odvozu bude prováděna výměna kontejnerů 

o 5 kusů označených uzavíratelných kontejnerů pro odpady P37, objemu 50 I, při odvozu 
bude prováděna výměna kontejnerů 

o 26 kusů označených uzamykatelných kontejnerů žluté barvy pro odpady - položka P39, 
objem 1100 I 

o 38 kusů označených uzamykatelných kontejnerů antracitové barvy nebo kovové 
kontejnery pro odpady- položka P40, objem I I 00 l 

• poskytovatel služby musí zajistit označení a uzamčení všech kontejnerů, shromaždišť v souladu 
s platnými legislativními předpisy (popisky- etikety), 
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• u kontejnerC1 bude poskytovatel služby zajišt'ovat opravy nebo výměnu vadných nebo 
poškozených kontejnerů, 

• dodržování harmonogramu svozu, který může být v průběhu platnosti smlouvy změněn, 
• počet zapůjčených kontejnerů se může v průběhu plnění smlouvy měnit, 
• počet shromaždišť se může v průběhu plnění smlouvy měnit, 
• zajištěni úklidu v místech odběru odpadů, pokud dojde ke znečištění prostředí při manipulaci 

s odpadem (při nakládce), 
• elektronická synchronizace dokladů (nyní evidenčních listů nebo ohlašovacích listů) pro přepravu 

nebezpečných odpadů, včetně evidence a hlášení mezi nf, Fakultní nemocnici Olomouc a státní 
správou (viz platné legislativní předpisy), včetně elektronického váženi na společně dohodnuté 
elektronické váze. 

Okamžikem naložení odpadů přebfrá plnou odpovědnost za tento odpad poskytovatel služby. 
Poskytovatel služby si zajistí i požadovaná laboratorní stanovení dle požadavku konečného místa 
zneškodnění odpadu. 
Pokud účastník přestane tyto požadavky sph"íovat, je zadavatel oprávněn od smlouvy s okamžitou 
platností odstoupit. 
Účastník prokáže splnění požadovaných legislativních požadavků čestným prohlášením vztahujlcím 
se k výše uvedeným zákonům a dále doložením přlslušných povolení, souhlasů a dalších dokladů těmito 
a dalšhni zákony požadovanými. 
Nabídka musí být zpracována na celý rozsah předmětu zakázky, nepřipouští se dílčí plnění. 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 4/2018, 

Doba plnění: 4 roky od podpisu smlouvy (s možností prodloužení na dobu neurčitou), 

Místem plnění veřejné zakázky je: areál Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 
Olomouc a Klinika zubního lékařství, Palackého 12, 779 00 Olomouc 

5. Poskytnuti zadávací dokumentace 

Zadavatel poskytne neomezený a přímý dálkový přistup k úplnému znění zadávací dokumentace včetně 
přfloh na profilu zadavatele www.egordion.czfnabidkaGORDION/profii/FNOL. Zadavatel doporučuje 
všem zájemcům o veřejnou zakázku při stahování zadávací dokumentace jejich přihlášení do systému 
profilu zadavatele jako registrovaný dodavatel. V opačném případě bude nepřihlášený zájemce pro 
zadavatele neznámý a nemohou mu být zaslány případné dodatečné informace k veřejné zakázce. 

6. Podmínky a požadavky na zpracováni nabídky 

1. Zadavatel uvádí, že nabídky mohou být podávány pouze v písemné formě a v listinné podobě. 

2. Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku. 

3. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
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4. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je osobou, 
jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel 
takového dodavatele vyloučí. Vyloučeni účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně 
oznámí účastníkovi. 

5. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § I 07 ZZVZ 
více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují 
za jednoho účastníka. 

6. Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. 

7. Nabídky se podávají lx v tištěné podobě a lx v elektronické podobě (naskenovaná kompletní 
nabídka, uložená na CD, příp. jiném vhodném datovém nosiči, který znemožňuje pozdější 

manipulaci s datovým obsahem. Nosič musí být označen identifikačními údaji účastníka a názvem 
veřejné zakázky. 

8. Nabidka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. 
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky, včetně příloh, svázat tak, aby nebylo možné 
s jednotlivými listy manipulovat bez poškození vazby nebo jiného bezpečnostního prvku. 

9. Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručeni. 
10. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány 

statutárním orgánem účastníka nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě podpisu 
jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložena v nabídce. 

ll. Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla řazena v souladu s následujícím členěním: 

• vyplněný a podepsaný krycí list - účastník využije vzor v přfloze č. 1 této zadávací 
dokumentace, 

• příloha krycího listu nabídkové ceny - účastník využije vzor v příloze č. 2 této zadávací 
dokumentace, 

• podepsaný návrh smlouvy o poskytování služeb včetně příloh- účastník povinně využije text 
návrhu smlouvy, který je uvedený v příloze č.3 této zadávacl dokumentace doplněný pouze o 
vyznačené (požadované) údaje 

• podepsaný návrh smlouvy o nakládání s odpady, výkup surovin - účastník povinně využije 
text návrhu smlouvy, který je uvedený v příloze č.4 této zadávací dokumentace doplněný 
pouze o vyznačené (požadované) údaje 

• doklady a čestné prohlášení (viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace) prokazující splnění 
základní způsobilosti, 

• doklady prokazující splněni profesní způsobilosti, 
• doklady prokazující splnění technické kvalifikace, 
• čestné prohlášení k prokázání splnění legislativních požadavků vztahujících se k zákonům 

uvedených v bodě 2.2. této zadávací dokumentace 
• příslušná povolení, souhlasy a další doklady požadovanými zákony uvedených v bodě 2.2. 

této zadávací dokumentace 
• další volitelné doklady či informační materiály dle uvážení účastníka. 

7. Požadavky na způsob zpracováni nabidkové ceny 

Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění: 

• nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
• sazba DPH 
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• výše DPH 
• celková nabídková cena včetně DPH. 

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky. 

Cenová nabídka bude stanovena kalkulaci pro služby a související náklady (tj. včetně dopravních 
nákladů) jako násobek jednotkové ceny a orientačního množství jednotlivých položek odpadů 
uvedených příloze krycího listu nabídkové ceny. Ke stanovení nabídkové ceny použijí účastníci 
tabulku "Krycl list nabídkové ceny" a přílohu kryclho listu nabídkové ceny, které jsou součástí 
zadávací dokumentace. 

Nabídková cena musí zahrnovat u všech položek přílohy krycího listu nabfdkové ceny náklady na sběr, 
odvoz mimo areál Fakultní nemocnice Olomouc, likvidace odpadu dle platné legislativy. Nabídková cena 
musí dále zahrnovat veškeré náklady na dopravu dle ADR a na značení odpadů. 

Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění veřejné zakázky po celou dobu plnění veřejné 
zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací služby vč. veškerých nákladů souvisejících 
s realizací služby. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady např. správní poplatky, daně, cla, 
schvalovací řízení, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravní 
náklady, apod. 

Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši 
daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisu. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Účastník 
bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

8. Varianty nabídek 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

9. Lhůta pro podáni nabídky, způsob a místo pro podáváni nabídek 

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na kterou podává 
účastník nabídku, obchodní firmou, sídlem účastníka a upozorněním: "NEOTEVÍRAT". 

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26/03/2018 v 10:00 hodin. 

Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele: 

Fakultní nemocnicc Olomonc - podatelna 
I. P. Pavlova 185/6 

779 00 Olomouc 
v pondělí - čtvrtek vždy od 6.00 do 16.00hod., v pátek od 6.00 do 15.30 hod, podatelna se nachází 
v přízemí budovy ředitelství FNOL. 

Účastníci mohou podat nabídku rovněž prostřednictvím držitele poštovní licence jejím zasláním 
na uvedenou adresu zadavatele, a to tak, aby byla doručena do konce lhůty pro podávání nabídek. 

10. Otevíráni obálek s nabídkami 
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Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 26/03/2018 v 10:30hod. ve Fakultní nemocnici Olomouc, 
budova WF (za kotelnou}, vchod 2b. Otevírání obálek se mají právo účastnit účastníci zadávacího řfzenl. 
Zástupce účastníka se prokáže plnou mocí, ze které vyplývá jeho zplnomocnění. 

ll. Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistotv 

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí !50 dnů. 

Po tuto dobu je účastník vázán svou nabídkou. 

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 41 ZZVZ ve výši 550.000,- Kč. Jistotu lze poskytnout formou 
složení peněžní částky na účet zadavatele, formou bankovní záruky nebo formou pojištění záruky. 

V případě peněžní jistoty složí účastník nejpozději v den skončení lhůty pro podání nabídek částku ve 
výši odpovídající jistotě na účet zadavatele č. 36334811/0710 vedený u České národní banky. 

Má-li být jistota poskytnuta formou bankovní záruky, je účastník povinen zajistit její platnost po celou 
dobu zadávací lhůty. Originál bankovní záruky musí být součást! nabídky, nicméně pro účely vrácení 
záruční listiny účastníkovi nebude pevně spojen s ostatními listy nabídky. 

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, je účastník povinen zajistit platnost pojištění po 
celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je účastník a 
oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je 7.adavatel. Účastník předloží zadavateli písemné 
pojistnou smlouvu nebo prohlášení vydané pojistitelem obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné 
plnění v případech uvedených v § 41 odst. 8 ZZVZ. Pojištění záruky, resp. písemné prohlášení pojistitele, 
musí být součástí nabídky, nicméně pro účely vrácení účastníkovi nebude pevně spojeno s ostatními Jisty 
nabídky. 

12. Hodnocení nabídek 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel v rámci hodnocení 
ekonomické výhodnosti tato dílčí kritéria: 

I) Celková nabídková cena v Kč bez DPH ........................................... 98% 

2} Celková nabídková cena v Kč bez DPH za "vykupované suroviny" . . .. . .. . .. 2% 

Popis způsobu hodnoceni 

N íže uvedený popis platí pro všechna dílčí kritéria a subkritéria. 

Dílčí hodnotící subkritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota se hodnotí tak, že nejnižší 
hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem I 00 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. 

Dílčí hodnotící subkritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota se hodnotí tak, že nejvyšší 
hodnotě je přiřazeno I 00 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne 
násobkem I 00 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky. 

Počty získaných bodů se následně přepočítávají dle váhy jednotlivých subkritérií (počet bodů násoben 
váhou subkritéria). Součty získaných bodů za jednotlivá subkritéria se pak přepočítávají dle váhy 
jednotlivých kritérií (počet bodů násoben váhou kritéria). 

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je 
nabídka, která získá nejvyšší celkový počet redukovaných bodů. V případě rovnosti bodových hodnot 
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dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm 
významu. 

Kl. hodnoticimu kritériu (Celková nabídková cena v Kč bez DPH): 

Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny v Kč bez DPH nabídnutou účastníkem, která bude 
pl-evzata z vyplněného Krycího listu, a to bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno 
následujíchn způsobem: 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH 

X 100 

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH 

Získané údaje pak budou zváženy dle zveřejněných vah vztahující se k dilčímu kritériu lj. 98 % podle 
vzorce 

bodové vyjádření 

x váha subkritéria 98 %. 

100 

K 2. hodnotícímu kritériu (Celková nabídková cena v Kč bez DPH za" vykupované suroviny"): 

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH nabídnutou účastníkem, která bude 
převzata z vyplněného Krycího listu, a to bodovací metodou. Zadavatel po7..aduje, aby suroviny 
(fotografický film - P6, papír - Pll, jedlý tuk a oleje - P37 ) dodavatel nakládal, odvážel z areálu 
FNOL a dále využíval nebo ekologicky likvidoval dle podmínek stanovených v bodu 2.2. této zadávaci 
dokumentace, a to bezplatně nebo aby dodavatel tyto suroviny vykupoval, a to za nabídnuté 
jednotkové ceny, za které bude od zadavatele tyto suroviny vykupovat. Jednotkové ceny budou 
pronásobeny orientačním předpokládaným množstvím dané suroviny uvedené v příloze krycího listu 
nabídkové ceny. 

Pokud bude dodavatel tyto "vykupované suroviny" (fotografický film - P6, papír - Pll, jedlý tuk a 
oleje - P37) nakládat, odvážet z areálu FNOL a dále využívat či ekologicky likvidovat bezplatně, 
uvede do krycího listu nabidkové ceny cenu bez DPH 1,- Kč; 0,21 Kč DPH, cenu s DPH 1,21 Kč. 
V příloze krycího listu nabídkové ceny nebude tyto jednotkové ceny vyplňovat a do příslušného řádku 
dané suroviny, do posledního sloupce uvede 1,- Kč. 

Pokud dodavatel za tyto "vykupované suroviny" (fotografický film - P6, papír- Pll, jedlý tuk a oleje 
- P37) nabídne výkupní cenu, uvede tyto jednotkové výkupní ceny do příslušného řádku dané 
suroviny. 
Výsledná celková nabídková cena bude přenesena do kryclho listu nabidkové ceny. 

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH 

X J00 

nejvyšší nabídková cena v Kč bez DPH 

Získané údaje pak budou zváženy dle zveřejněných vah vztahujíc! se k dílčímu kritériu ti. 2 % podle 
vzorce 
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bodové vyjádřeni 

x váha subkritéria 2 %. 

100 

Před stanovením pořadí nabídek hodnotící komise posoudí nabídky podle ust. § 113 ZVZ 
(mimořádně nízká nabídková cena). 

13. Návrh textu smlouyy 

I. Zadavatel pro plnění předmětu veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou 
závazného návrhu textu smlouvy o poskytováni služby, který je uveden v příloze č. 3 této 
zadávací dokumentace. 

2. Účastník je povinen předložit v nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o poskytováni 
služeb. Dodavatel je povinen obchodní podmínky uvedené v textu návrhu smlouvy o 
poskytování služeb akceptovat, zadavatel jejich změny neumožňuje. Dodavatel je povinen 
doplnit do textu návrhu smlouvy o poskytování služeb pouze chybějící údaje. Návrh smlouvy 
musí být podepsán statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním jednat jménem 
účastníka uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je účastník zapsán. 
v případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, může být účastník vyloučen z další účasti v 
zadávacím řízení. 

3. Jiné změny než uvedené v bodě 2. bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího 
řízení. V takovém případě může být účastník vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 

14. Kvalifikace dodavatelií 

Účastník je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

• splní požadavky na základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
• splní požadavky na profesní způsobilost podle§ 77 ZZVZ, 
• splní technické kvalifikační předpoklady podle § 79 ZZVZ . 

Základní způsobilost 
Způsobilým není dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin 
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daiíoyÝ 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
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e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 

Způsob prokázání základní způsobilosti: 

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle písm. a)- e) výše předložením: 

• výpisu z evidence Rejstříku trestů [písm. a)], 
• potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení 

[písm. b)], 
• potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení [písm. d)], 
• čestného prohlášení [písm. c)], 
• výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, 

že není v obchodním rejstříku zapsán [písm. e)). 

Všechny doklady k základní a profesní způsobilosti budou předloženy v prostých kopiích, veškerá čestná 
prohlášení však musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. 

Prokázání profesní způsobilosti 

Splněni profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ zákona prokáže dodavatel, který předloží: 

• podle § 77 odst. 1 ZZVZ- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud 
jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, 

• podle§ 77 odst. 2 písm. a) ZZ.VZ- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci: 

o nakládání s nebezpečnými odpady 
o nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
o silniční motorová doprava 

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem zahájení zadávacího řízení. 

Prokázáni technické kvalifikace 

Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží 
seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího 
řízení s uvedením jejich ceny, doby poskytnuti a identifikaci objednatele. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu podle§ 73 odst. 6 ZZVZ: 

Zadavatel požaduje doloženi realizace alespoň pěti (5) zakázek na odstraňování zdravotnických odpadů, 
tj. odpadů ze zdravotnických zařízení, z toho: 

• min. 3 zakázky, z nichž každá přesáhla minimální finanční objem plnění ve výši 3.000.000,- Kč 
bez DPH I lrok, 

• min. 2 zakázky, z nichž každá přesáhla minimální finanční objem plnění ve výši 5.000.000,- Kč 
bez DPH I lrok, 

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu podle§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ: 
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Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu 
významných služeb formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele, 
který bude obsahovat shora uvedené požadavky a z nějž bude patrné splnění shora vymezených podmínek 
pro splnění minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu, včetně kontaktních údaj(t referenčních 
pracovišť, kde bude možné tyto skutečnosti ověřit. 

Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží 
seznam techniktt nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu 
na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu podle § 73 odst. 6 ZZVZ: 

Zadavatel požaduje doloženi čestného prohlášení se seznamem techniků a dokladů prokazujících splnění 
níže uvedených požadavků, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici následující 
osoby: 

a) min. jeden (I) bezpečnostní poradce ADR, který bude buď samostatně, nebo společně s více 
osobami dohromady splňovat následující požadavky 

držitel platného osvědčení o absolvování akreditovaného školení ADR; 
certifikát Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů (VHO} vydaný Českou 
společností pro jakost nebo certifikát obdobného relevantního zaměření 

pro vzorkovací práce, 
pověření Ministerstva životního prostředí k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
vydané v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisu, a ustanovením § 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

b} min. jeden (1} řidič s kvalifikací ADR, který bude splňovat následující požadavky 
držitel platného osvědčení o absolvování akreditovaného školení ADR, 

c} min. jeden technik pro hodnoceni nebezpečných vlastností odpadů, který bude buď 
samostatně, nebo společně s více osobami dohromady splňovat následující požadavky 

pověření k této činnosti v souladu s § 7 zákona o odpadech na základě rozhodnutí 
Ministerstva životního prostředí ČR, a to pro všechny nebezpečné vlastnosti označené kódy 
dle přílohy č. 2 zákona o odpadech, ohledně kterých je Ministerstvo životního prostředí ČR 
oprávněno takové pověření vydávat. 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. e) a j) ZZVZ prokáže 
dodavatel, který předloží přehled a popis technických zařízení, které bude mít k dispozici pro plnění 
předmětu veřejné zakázky. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu podle § 73 odst. 6 ZZVZ: 

Zadavatel požaduje doložení, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici: 

a) dvě (2} zařízení pro termické odstraňování nebezpečných infekčních zdravotních odpadu o roční 
kapacitě min. 650 tun I rok každé, a to hlavní zařízení a záložní zařízení pro případy výpadku 
hlavního zařízeni. V přehledu a popisu technických zařízení uvede dodavatel tyto údaje a 
informace vztahuj fcí se ke každému zařízení (provozovně): 
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identifikaci zařízení uvedením jeho umístění (adresy) a používaného označení (názvu); 
identifikaci osoby vlastníka zařízení; 
identifikaci osoby provozovatele zařízení; 
doložení, že byl udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem ve 
smyslu § 14 odst. I zákona č. 185/200 I Sb., o odpadech, v platném znění, pro požadované 
kategorie odpadů; 
identifikaci právních vztahů dodavatele, na jejichž základě je dodavatel oprávněn 

provozovat nebo využívat zařízení (akreditace, povolení, licence, smlouvy apod.) 
prohlášení dodavatele o tom, že zařízení uvedená v seznamu je oprávněn provozovat nebo 
využívat pro plnění předmětu veřejné zakázky. 

b) dvě (2) vozidla či mechanizační prostředky pro svoz nebezpečného odpadu s minimálnhn 
objemem nástavby 1 O m3 odpadu, přičemž tato vozidla musí splňovat požadavky na přepravu 
nebezpečných věcí dle vyhlášky č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů. 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ prokáže dodavatel, 
který předloží popis opatření dodavatele k zajištění kvality. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu podle § 73 odst. 6 ZZVZ: 

Zadavatel požaduje doloženi, že dodavatel má zaveden systém řízení jakosti podle českých technických 
norem (normy řady ČSN EN ISO 9000), a to pro každý z následujícfch oborů: 

odstranění nebezpečných odpadů (požaduje se certifikované přímo zařízení na odstraněni 
odpadů); 

Dodavatel k prokázání splnění tohoto kritéria kvalifikace předloží: 
a) certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem (nonny řady ČSN EN 

ISO 9000) akreditovanou osobou, nebo 
b) rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské unie, nebo 
c) jiný doklad o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti ve výše uvedených oborech. 

Splněni technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. h) ZZVZ prokáže dodavatel, 
který předloží opatření v oblasti řízeni z hlediska ochrany životního prostředí, která bude dodavatel 
schopen použít při plnění veřejné zakázky. 

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu podle§ 73 odst. 6 ZZVZ: 

Zadavatel požaduje doložit: 

i. doklad o registraci v systému řízení a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), 
nebo 

i i. certifikát řízení z hlediska ochrany životního prostředí vydaný podle českých technických norem 
(normy řady ČSN EN ISO I 4000), nebo 

iii. rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské unie, nebo 
iv. jiný doklad o rovnocenných opatřeních k zajištění ochrany životního prostředí. 

Splněni technických kvalifikačních předpokladů podle § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ prokáže dodavatel, 
který předloží přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky. 
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Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu podle § 73 odst. 6 ZZVZ: 

Zadavatel po7..aduje doložit, že: 

a) průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele činil za poslední tři roky minimálně 30 v každém 
kalendářním roce; 

b) průměrný roční počet vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení činil 
za poslední tři roky minimálně I O v každém kalendářním roce. 

Doklady k prokázání kvalifikace 
Doklady k prokázání splnění kvalifikace předkládá dodavatel v nabídce v originálu, ověřené kopii nebo 
prosté kopii. Dodavatel může nahradit pož.adované doklady jednotným evropským osvědčením pro 
veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ 
nebo platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle§ 233 a 
násL ZZVZ v rozsahu uvedeném na certifikátu. Splnění základní způsobilosti může účastník v rámci své 
nabídky prokázat předložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č.5 této zadávací dokumentace. 

Doklady k prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 a profesní způsobilosti podle § 77 odst. I 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
zahájení zadávacího řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat od vybraného dodavatele originálů nebo ověřených kopií dokladí1 
o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. To platí i pro doklady, které byly v 
nabídce nahrazeny jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky, nebo certifikátem vydaným v 
rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. 

15. Dalši podmínky a požadavky zadavatele 

Zadavatel v souladu s ust. § I 05 odst. I ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce určil příslušné části 
veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a aby uvedl identifikační údaje každého 
poddodavatele. 
Účastník souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu. 
Účastníci si sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 
Obdržené nabídky se nevrací. 

U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle 
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen 
"skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujíciho veřejné rejstříky 
právnických a fyzických osob. Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o veřejné zakázce. Pro tyto 
účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle 
zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru podle části 
třinácté hlavy ll umožní takový přístup Ministerstvo spravedlnosti také Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. 

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel vyzve 
vybraného dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích 
nebo 

I. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a 

2. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito 
doklady jsou zejména 

14 



I. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská Jistina nebo stanovy. 

V př(padě, že vybraný dodavatel nesplní shora uvedené povinnosti, bude zadavatelem ze zadávacího 
fízení vyloučen. 

Před podpisem smlouvy vybraný dodavatel poskytne vyplněnou smlouvu ve fonnátu .doc nebo .docx. 

Přílohy : Příloha č. I 
Příloha č. 2 
Přiloha č . 3 
Přiloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č . 6 
PNioha č. 7 

Krycí Jist 
Příloha krycího listu nabídkové ceny 
Návrh smlouvy o poskytováni služeb 
Návrh smlouvy o nakládán( s odpady, výkup surovin 
Česb1é prohlášení 
Seznam shromažďovac[ch míst odpadu 
Orientační plán FN Olomouc - schéma shromaždišť odpadí'a 

15 



Příloha č.1 

Krycí list nabídkové ceny 
Veřejná zakázka na služby: 

Likvida~~ ~clp•tl~ Zli~N<).ti,ri~\1~ 

185/6,779 00 Olomouc 

a reprezentant 

e-mail na kontaktní osobu 

Datum: razítko a podpis statutárního zástupce účastníka 



opodop>>l 

Přiloha č.2 
tOl'OO' Příloha krycího listu nabídkové ceny 

Likvidace odpadli z FN Olomouc 

.•. MaXimátnfa ·•••v Kč 
Název druhu odpadu - kattgorie odpadu Zll p1ed>u ••·•••" k k ntp1ekróliietná 

Nabldková cena v Kč béz 

""· (4foky) jednotková céna bez DPH IS•zh•DPH DPH vč. DPH DPH 

180103 
jejichž sběr jsou kladeny zvláMni 

2 740 000 
(Ol,)* 

s ohledem na prevenci infekce, 7,48 Kč . Kč 

"'"'m"\ 

180102 
části těla ~ orgány včetně krevních vaků a 

!600 7,48 Kč . Kč 
o•Oeh '· 

020!03 odpody o pkhv 400 000 0.49 Kč • Kč 

. 020202 odpod · o tkáni l8 000 0.45 Kč • Kč 

' ' 020301 koly 'pmnl o čištěni 100 000 0,98 Kč • Kč 

I 'o90!0l' vodný "'tok vývojek 4 3.50 Kč • Kč 

' . 130503' koly' lop<kn ,"o;,tot 5 000 2.40 Kč • Kč 

l • 130802' jiné emul" 9 000 l,OOKč • Kč 

' • 140603' jiné 20 3,06 Kč • Kč 

o 150101 poplo- 'k"ta" 14 000 4,50 Kč • Kč 

i2 150102 
pl"tovč o?oly (obolovč mote>l!ly, mimo 

l 000 l,SOKč - Kč 
PET láhvo) 

13 150105 I 1800 O,lOKč • K! 

14 150106 '"'''"' oboly 480 O,IOKč • Kč 

15 150107 'klenčnč oboly 16000 !,68Kč - Kč 

!6 i 150110' pboly ob"hnjld 'bytky NL !400 5,69 Kč • Kč 

17 i l5tJ2~' I činidlo, filtmčo>i motonály - 12_800 4,l0Kč -l<č 
!8 i !60107' ,olejovč filtry 20 3,80 Kč • Kč 

'19 i !601!3' ,b.,dovó kopollny 20 4,00 Kč • Kč 

'20 
1 "o'"' o Kaponny 4 4,00 Kč • Kč 

'21 I \6()'21' č wučá,tky (nopf. '• 20 0,55 Kč • Kč 

'22 lt602!3' [vy'"'"'""""' ob"llnjld '"b" ,ložky 20 0,55 Kč • Kč 

'23 !60306 ' čNL 40 l,70Kč • Kč 

P24 170!07 [,měsl elhd, betonu, tošok o kom výmbků 16 800 0,71 Kč • Kč 

P25 170201 jd<ovo 1200 0,89 Kč • Kč 

P26 170203 [Pl"ty (,tovobnl) 4 800 O,lOKč • Kč 

P27 170604 [iwločoi motoolály (oopř. 480 0.10 Kč • Kč 

P28 170903* 
~iné stavební a demoliční odpady obsahujíci 

jNL 
soc 0,78 Kč . Kč 

P29 170904 )'měsooč "oveboi o demollčnl odpody l ooc 1,15 Kč - Kč 

P30 1!80106• · , · ob,.hujid 'látky 20 ooc 9,80 Kč • Kč 

Pll 1!8010_8' _ 40_DOC _6.~Kč ·l(č 

P32 180109* 
~iná 1 · léčiva neuvedená pod 
rčislom, 180 I 08 

242 000 6,60 Kč - Kč 

i P33 1180110' lodpodnl I .e "omoto péče 6,90 Kč • Kč 

I PJ4 190801 l'hmbky 'č"li 12 000 1,70 Kč • Kč 

I PJS lt908ll' lkoly' · I > člštěol odp•dnl vod 2160 !,42 Kč • Kč 

IP3(\ 2oo108 I v od pod 'kuohynl o '- _4oo_ooo 0,93 Kč ·_l<č 

I PJ8 1200132• lilná lléčlvo · "" !200 5,75 Kč • Kč 

I P39 200139 lrl"ty (pl"tovč oboly) 156 ooc 0,78 Kč - Kč 

I P40 200301 I'"'""Ý o oi odpod l 400 ooc l,49Kč • Kč 

[!41_ 2003_D7 lobjomný odp•d 96 ooc l,70Kč • Kč 

lr.n '" iwta v Kč bez DPH_ Kč 

Nabldková cena je cenou jednotkovou vynásobenou on'entačnlm množstvlm za ptedmét plněni vetejné zakázky (4 roky). Celkovou nabfdkovou cenu pfeneste do fonnuláfe Krycllist nabldkové ceny. 

cena za 
nabldkové ceny. 

~ 



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

se sídlem: ....................................... . 

IČ: ................................................... . 

DIČ: ................................................. . 

zastoupená: .................................... . 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ................ soudem v ..................... , oddíl ..... , vložka .... . 

bankovní spojení: ......................................... . 

na straně druhé jako "poskytovatel" 

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organízačnlho předpisu jsou 

oprávnění tuto Smlouvu podepsat a k platností Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.) 

tuto: 

Smlouvu o poskytování služeb 

dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 



I. 

Předmět smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na základě otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, s názvem likvidace odpadů z FN Olomouc, číslo veřejné zakázky VZ-2018-000033. 

2. Předmětem této smlouvy o poskytování služeb je závazek poskytovatele provádět pro objednatele 

řádně a včas služby specifikované v odstavci 3, 4, s tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění 

uvedená v této smlouvě, ve znění pozdějších dodatků. Objednatel se zavazuje při provádění služeb 

řádně spolupůsobit a poskytovateli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto 

smlouvou sjednaných. 

3. Poskytovatel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provádění služeb 

spočívajících v odvozu a ekologické likvidaci zdravotnického odpadu, dalšího nebezpečného odpadu a 

ostatního odpadu tak, jak je specifikován v příloze č. 2. Součástí předmětu plnění je sběr, svoz a odvoz 

zdravotnického, dalšího nebezpečného a ostatního odpadu z jednotlivých klinik a pracovišť Fakultní 

nemocnice Olomouc, a to včetně Kliniky zubního lékařství (Palackého 12, 779 00 Olomouc) v termínech 

dle přílohy č. 4. Součástí předmětu plnění smlouvy je také dodávka kontejnerů a jiných prostředků 

určených k shromažďování odpadů. Poskytovatel dále zajistí úklid v místech odběru odpadů, pokud 

dojde ke znečištění prostředí při manipulaci s odpadem. 

4. Pro účely evidence budou odpady zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. S odpady 

zdravotnického zařízení bude nakládáno dle metodického doporučení Státního zdravotního ústavu ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která jsou specifická pro zdravotnická zařízení v rozsahu 

stanoveném zadávacími podmínkami a také v souladu s ADR předpisy a s předpisy platnými pro 

nakládání s chemickými látkami a směsmi. 

s. V příloze č. 2 této smlouvy je uvedena podrobná specifikace jednotlivých služeb tak, jak byly tyto služby 
vymezeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. VZ-2018-000033. Zadávací dokumentace je 
přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními k provádění služeb. 

ll. 
Podmínky provádění služeb 

1. Poskytovatel je povinen při realizaci této smlouvy postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 

objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

2. Dojde-li při realizaci této smlouvy k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření jejího předmětu 

vyplývajících z objektivních podmínek při provádění služeb, je poskytovatel povinen provést soupis 

těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit soupis objednateli k písemnému 

odsouhlasení. Tento oceněný soupis změn, doplňků nebo rozšíření poskytovaných služeb musí být 

odsouhlasen statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 

Teprve poté má poskytovatel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že služby jím realizované byly v předmětu a v jeho ceně již zahrnuty. 

3. Poskytovatel se zavazuje k průběžné nakládce, odvozu a k ekologickému odstraňování všech odpadů, 

jejichž původcem je objednatel. Pro účely evidence odpadů budou odpady zařazovány dle vyhlášky č. 

93/2016, o katalogu odpadů. 



Poskytovatel se zavazuje zajišťovat odvoz odpadů dle podmínek stanovených zadávací dokumentací, 

přílohou č. 3 této smlouvy a přílohou č. 4 této smlouvy, z objednatelem označených předávacích míst 

a zabezpečit uzamčení shromažďovacích míst po odebrání odpadů. Objednatelem předávané odpady 

jsou shromažďovány na shromažďovacích místech nebo ve shromažďovacích kontejnerech příslušného 

druhu odpadu vybavených štítky označujícími druh odpadu a identifikačními listy nebezpečných odpadů. 

U infekčních odpadů zajistí objednatel označení přepravních obalů -pytlů názvem a katalogovým číslem 

odpadu, grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu, identifikací pracoviště a datem a hodinou 

vzniku odpadu, ostré předměty se objednatel zavazuje poskytovateli předávat v uzavřených plastových 

nádobách, kapalné odpady ve speciálních k tomu určených obalech předaných poskytovatelem nebo 

v původních obalech. Nezajistí-li poskytovatel uzamčení shromažďovacích míst po nakládce a odvozu 

odpadu, odpovídá za škodu/újmy v této souvislosti vzniklé v plném rozsahu. Náklady na zajištění 

uzamčení nese poskytovatel. Strany se mohou písemně dohodnout na uzamykání shromažďovacích míst 

objednatelem. Přepravu odpadů je poskytovatel povinen zajišťovat v souladu s právními předpisy, jakož 

i závaznými podmínkami pro přepravu nebezpečných odpadů (předpisy ADR, ohlašovací povinnost, aj.). 

V souvislosti s přepravou odpadů je poskytovatel povinen vystavovat příslušné přepravní doklady 

(ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů, předávací listy, vážní listy, nákladní listy, aj.) a 

zajistit plnění ohlašovací povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím "Integrovaného 

systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí". Kopie potvrzených ohlašovacích 

listů a jiných přepravních listů předá poskytovatel objednateli vždy následující den od uskutečnění 

přepravy odpadů. Okamžikem naložení odpadů přebírá plnou odpovědnost za tento odpad poskytovatel 

služby, tj. poskytovatel přebírá povinnosti "baliče, plniče, nakládce, příjemce a dopravce" nebezpečných 

věcí vyplývající z předpisu ADR. Okamžikem předání odpadů poskytovateli /do kontejnerů 

poskytovatele/ přechází na poskytovatele odpovědnost za škody/újmy způsobené předanými odpady. 

s. Poskytovatel prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že součástí služeb dle této smlouvy jsou také 

služby výslovně nespecifikované, k řádnému provádění služeb nezbytné, o kterých poskytovatel 

vzhledem ke svým odborným dovednostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Takovéto činnosti a 

služby jsou součástí touto smlouvou sjednané ceny a tuto nijak dále nenavyšují a poskytovatel není 

oprávněn za tyto požadovat žádné platby nad rámec sjednané ceny. 

6. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že odpad, k jehož odvozu, shromažďování a likvidaci 

se touto smlouvou zavazuje, je/může být zdraví škodlivý a s vědomím této skutečnosti se zavazuje 

zajistit náležitou ochranu svých zaměstnanců, či jiných osob, jejichž prostřednictvím bude služby 

poskytovat. Poskytovatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 

podílejí na provádění služeb. V této souvislosti se poskytovatel dále zavazuje dbát případných pokynů 

pro nakládání s odpady, se kterými ho objednatel seznámí. Při plnění této smlouvy se poskytovatel 

zavazuje pro vážení odpadů používat certifikované vážní zařízení. 

7. Poskytovatel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit přistavení dalšího kontejneru/ů, 

případně urychlit vyprazdňování kontejnerů, a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení požadavku 

objednatelem poskytovateli telefonicky na tel. č.......................... V případě havárií či infekcí je 

poskytovatel povinen odvést infekční odpad do 4 hodin od nahlášení na email poskytovatele 

.................. @ .................. . 

Nesplní-li poskytovatel tuto povinnost, považuje se toto za podstatné porušení této smlouvy. Zároveň je 

objednatel oprávněn poskytovateli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou hodinu prodlení. 

8. Poskytovatel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou služeb, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy, a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění služeb nezbytné. 



9. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu provádění služeb. Poskytovatel je povinen 

zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu a předložit objednateli veškeré související doklady. 

10. Poskytovatel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění služeb, a to jak vůči 

objednateli, tak i. vůči jiným subjektům. 

111. 

Termín a místo provádění služeb 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let (48 měsíců) od podpisu smlouvy s možností 

prodloužení na dobu neurčitou. 

2. Pokud poskytovatel bude v prodlení s poskytováním služby, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každé jednotlivé neposkytnutí služby a za každý jednotlivý započatý den 

prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody/újmy/ušlého zisku. Poskytovatel 

prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržování termínů provádění služeb zejména s ohledem na 

provozní potřeby objednatele. 

3. Místem provádění služeb je areál objednatele na adrese I. P. Pavlova 185/6, Olomouc a Klinika zubního 

lékařství na ulici Palackého 12, Olomouc (předávání, odvoz). 

4. Služby se považují za řádně provedené, jestliže jsou provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

příslušnými předpisy, zákony a nařízeními vlády, a jestliže poskytovatel předá objednateli všechny 

doklady související s provedením služeb, tj. zejm. vážní lístky za jednotlivé odvozy, ohlašovací list 

přepravy nebezpečného odpadu. Teprve poté je poskytovatel oprávněn služby objednateli vyúčtovat. 

S. Pokud poskytovatel nebude poskytovat služby v souladu s čl. 111. odst. 4, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každé jednotlivé neposkytnutí služby a za každý jednotlivý 

započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody/újmy/ušlého zisku. 

Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržování termínů provádění služeb zejména 

s ohledem na provozní potřeby objednatele. 

6. Nebude-li služba zajištěna poskytovatelem včas a řádně, je objednatel oprávněn zajistit si službu u třetí 

osoby na náklady poskytovatele. 

IV. 

Cena služeb 

1. Cena služeb je uvedena v příloze č. 2 k této smlouvě označené jako Specifikace odpadů, ceník služeb. 

2. Ceny služeb jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné, pevné, závazné a platné po celou dobu 

provádění služeb. Cena zahrnuje provedení služeb, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných 

činností. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena služeb je splatná na základě faktur prokazatelně doručených 

objednateli. Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. Cena služeb bude objednatelem 

poskytovateli hrazena měsíčně, bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této 

smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Splatnost faktur je 60 dnů od data vystavení faktury. Daňový doklad musí být doručen na finanční 

účtárnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od skončení příslušného měsíce a vztahovat se 

bude pouze ke službám řádně uskutečněným. 



Poskytovatel je povinen vystavovat faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 23S/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je objednatel 

oprávněn fakturu poskytovateli ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti začíná běžet znovu 

ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli. Poskytovatel je dále povinen na každé jednotlivé 

faktuře vystavené v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvést interní evidenční číslo VZ-

2018-000033. 

s. K vyúčtované ceně budou připočteny zákonem stanovené platby, resp. takové platby, ke kterým je 

objednatel povinen na základě výslovného zákonného ustanovení, a to v případě, že budou prováděny 

prostřednictvím poskytovatele. V takovém případě je poskytovatel povinen náležitým způsobem 

odůvodnit, o jakou platbu se jedná, z jakého důvodu je k ní povinen přímo objednatel, jako producent 

odpadu a nikoliv poskytovatel, jako osoba oprávněná k činnostem, které jsou obsahem služeb. 

v. 
Další ujednání o smluvní pokutě 

1. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči poskytovateli, je objednatel oprávněn bez újmy na jakémkoli jiném způsobu 

vymáhání, odečíst smluvní pokutu od jakékoliv částky splatné nebo, která se stane splatnou vůči 

poskytovateli. 

2. Smluvní pokutu je poskytovatel povinen uhradit do 20 dnů od vystavení vyúčtování provedeného 

objednatelem. 

3. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 

4. Sankci vyúčtuje objednatel zhotoviteli písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení 

smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

S. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Objednatel a poskytovatel prohlašují, že považují smluvní pokuty touto smlouvou ujednané za 

spravedlivé a přiměřené vzhledem k významu zajištěných povinností a nákladům objednatele 

vynaložených v souvislosti s uzavřením této smlouvy a realizací akce, včetně potenciálních opatření pro 

opravné prostředky sankcionovaného porušení této smlouvy. Případné nároky objednatele vůči 

poskytovateli za škody v jejich plné výši, nesmí být dotčeny ustanoveními o smluvních pokutách 

obsaženými v této smlouvě, ani jejich zaplacením. 

Vl. 
Zajištění závazků 

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit finanční záruku závazku ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku 

formou bankovní záruky po celou dobu trvání smlouvy tzn. ode dne podpisu smlouvy. 

2. Závazky poskytovatele za řádné plnění v době realizace smlouvy jsou zajištěny finanční zárukou ve 

smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky složením peněžní částky ve výši 

4.000.000,- Kč na účet bankovního ústavu. Z této bankovní záruky vyplývá právo objednatele čerpat 

finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní poskytovatel své povinnosti vyplývající 

ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 



3. Bankovní záruky (záruční listinu) předloží poskytovatel objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. 

Nepředložení bankovní záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, 

opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 

1000,- Kč/denně. 

4. Bankovní záruka musí být sjednána tak, aby umožňovala bezpodmínečné čerpání, tj. zejména musí být 

bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského zákoníku a bez 

nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 203S odst. 2, věty druhé občanského 

zákoníku. 

S. Objednatel vrátí poskytovateli příslušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů po skončení 

platnosti příslušné bankovní záruky. 

6. Poskytovatel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání peněžní jistoty doplnit 

tuto peněžní jistotu o objednatelem vyčerpanou částku. Nesplnění této povinnosti poskytovatelem bude 

považováno za podstatné porušení povinností poskytovatele podle této smlouvy. 

Vll. 
Závěrečná ujednáni 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn kdykoli jednostranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční 

výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany poskytovatele 

dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto 

případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného poskytovateli. 

V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. 

Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností poskytovatele 

spočívající v neposkytnutí služby ve sjednaných termínech nebo provádění služeb v rozporu s právními 

předpisy nebo neposkytnutí bankovní záruky. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně 

odstoupit v případě, že poskytovatel bude v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona. Objednatel je dále 

oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zjistí, že poskytovatel nedisponuje 

potřebnými oprávněními k provádění služeb. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků objednatele 

na náhradu škody/újmy/ušlého zisku/smluvní sankce. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě o poskytování služeb. 

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především 

vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného 

soudu ČR. 

S. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 



Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, 

územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud 

není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny 

okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 

jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

9. Použití ustanovení§ 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují 

na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem Likvidace odpadů z FN Olomouc, 

VZ-2018-000033 

Příloha č. 2: Specifikace odpadů, ceník služeb 

Příloha č. 3: Orientační plán FN Olomouc- schéma shromaždišť odpadů 

Příloha č. 4: Termíny svozů 

V .............. dne ........ . 

poskytovatel 

V Olomouci dne .......... . 

objednatel 

prof. MU Dr. Roman Havlík, Ph.D. 

Fakultní nemocnice Olomouc 



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČ: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

Zastoupená: prof. MU Dr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: 36334811/0710 

na straně jedné jako "FNOL" 

a 

se sídlem: ...................................... .. 

IČ: ................................................... . 

DIČ: ................................................. . 

zastoupená: .................................... . 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném ................ soudem v ..................... , oddíl. .... , vložka .... . 

bankovní spojení: ......................................... . 

na straně druhé jako 11 0dběratel" 

(Uvedeni zástupci obou stran prohlašuji, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou 

oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy ne ni třeba podpisu jiné osoby.) 

Smlouvu o nakládání s odpady 

výkup surovin 

dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 



I. 

úvodní ustanovení 

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 

závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou. 

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného FNOL jako veřejným zadavatelem s názvem 

"likvidace odpadů z FN Olomouc", evidenční číslo VZ-2018-000033. V případě, že je v této smlouvě 

odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené 

veřejné zakázce. 

ll. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek odběratele od FNOL odebírat a vykupovat tyto suroviny: 

• roztoky ustalovačů- PS 

• fotografický film- P6 

• papír- Pll 

• jedlý tuk a oleje- P37 

2. Odběratel se zavazuje suroviny specifikované v čl. ll. odst. 1 této smlouvy (dále jen "suroviny") v areálu 

FNOL nakládat, odvážet z areálu FNOL a dále je využívat nebo ekologicky likvidovat v souladu s právními 

předpisy. FNOL se zavazuje na místech specifikovaných v příloze č. 1 dodat odběrateli suroviny a převést 

na takto dodané suroviny vlastnické právo. Odběratel se zavazuje za dodané suroviny zaplatit FNOL 

dohodnutou cenu. 

3. FNOL se zavazuje dodávat odběrateli fotografický film ze stanoveného shromažďovacího místa v areálu 

FNOL dle přílohy č. 1 Smlouvy. 

4. FNOL se zavazuje dodávat odběrateli papír ze stanovených shromažd"ovacích míst v areálu FNOL dle 

přílohy č. 1 Smlouvy a u Kliniky zubního lékařství na ulici Palackého. Odběratel se zavazuje bezplatně 

zapůjčit 31 kusů uzamykatelných kontejnerů modré barvy na papír, objem 1100 litrů a 1 ks 

velkoobjemového kontejneru na papír. 

S. FNOL se zavazuje dodávat odběrateli jedlý tuk a oleje shromážděné v bezplatně zapůjčených nádobách 

odběratele. 

111. 
Množství a termín dodání 

1. FNOL se zavazuje dodávat odběrateli fotografický papír a jedlý tuk a oleje v nepravidelných dodávkách 
vždy dle aktuálních možností FNOL 

2. FNOL se zavazuje písemně vyzvat odběratele k odběru surovin na emailu odběratele ............... @ ................• 



Odběratel se zavazuje zajistit odvoz surovin do 48 hodin od nahlášení požadavku FNOL. 

4. Odběratel se zavazuje zajistit odvoz papíru z 24 míst (30 kontejnerů a 5 klecí) v areálu FNOL v pravidelných 
intervalech lx denně v pracovních dnech a 1 místa (1 kontejner) u Kliniky zubního lékařství na ulici 
Palackého v pravidelném intervalu lx týdně. K zajištění odvozu papíru bude bezplatně poskytnut také 
velkoobjemový kontejner situovaný u stravovacího provozu, který bude odvážen na základě výzvy FNOL 
na email odběratele ............... @ ............. Odběratel se zavazuje zajistit odvoz papíru z velkoobjemového 
kontejneru do 48 hodin od nahlášení požadavku FNOL. 

5. Předmět smlouvy se považuje za řádně provedený, jestliže je proveden v souladu s ustanoveními této 
smlouvy, příslušnými předpisy, zákony a nařízeními vlády a jestliže odběratel předá FNOL všechny doklady 
související s provedením služeb, tj. zejm. vážní lístky za jednotlivé odvozy, ohlašovací list přepravy 
nebezpečného odpadu. 

5. Nebude-li plnění zajištěno odběratelem včas a řádně, je FNOL oprávněna zajistit výkup surovin u třetí 
osoby na náklady odběratele. 

6. Nebude-li odběratelem zajištěn odvoz do 48 hodin od nahlášení požadavku FNOL, je odběratel povinen 
uhradit FNOL smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

IV. 
Další požadavky 

1. Pro účely evidence budou odpady zařazeny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. S odpady bude 

mimo jiné nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s ADR předpisy a 

s předpisy platnými pro nakládání s chemickými látkami a směsmi. 

2. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními k provádění předmětu smlouvy. Odběratel 
je povinen při realizaci této smlouvy postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy FNOL podle svých 
nejlepších profesních znalostí a schopností. 

3. Přepravu odpadů je odběratel povinen zajišťovat v souladu s právními předpisy, jakož i závaznými 

podmínkami pro přepravu nebezpečných odpadů (předpisy ADR, ohlašovací povinnost, aj.). V souvislosti 

s přepravou odpadů je odběratel povinen vystavovat příslušné přepravní doklady (ohlašovací listy pro 

přepravu nebezpečných odpadů, předávací listy, vážní listy, nákladní listy, aj.) a zajistit plnění ohlašovací 

povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím "Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí". Kopie potvrzených ohlašovacích listů a jiných 

přepravních listů předá odběratel FNOL vždy následující den od uskutečnění přepravy odpadů. 

Okamžikem naložení odpadů přebírá plnou odpovědnost za tento odpad poskytovatel služby, tj. odběratel 

přebírá povinnosti "baliče, plniče, nakládce, příjemce a dopravce" nebezpečných věcí vyplývající 

z předpisu ADR. Okamžikem předání odpadů odběrateli /do kontejnerů odběratele/ přechází na 

odběratele odpovědnost za škody/újmy způsobené předanými odpady. 

v. 
Výkupní cena 

1. Výkupní cena surovin je cenou smluvní a je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

2. Výkupní cena surovin je sjednána jako pevná a nejníže přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž 

vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, předání a 



veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, 

přepravních nákladů apod.). 

3. Odběratel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy FNOL nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do areálu FNOL. 

Vl. 
Platební podmínky 

1. Výkupní cena bude odběratelem uhrazena na základě faktury vystavené FNOL a doručené odběrateli. 

2. FNOL je povinna vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. FNOL je 

dále povinna, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou, uvést interní evidenční číslo VZ-2018-000033. 

3. Výkupní cena bude odběratelem uhrazena FNOL převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za 

den úhrady se rozumí den připsání celé fakturované částky na účet FNOL. 

Vll. 
Platnost smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 4 let (48 měsíců) od podpisu smlouvy s možností 

prodloužení na dobu neurčitou. 

2. Tuto smlouvu je FNOL oprávněna kdykoli jednostranně ukončit písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní 

dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 

smluvní straně. 

Vlil. 
Závěrečná ustanovení 

1. FNOL je oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany odběrateli dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde 

na základě písemného oznámení FNOL doručeného odběrateli. V pochybnostech se má za to, že 

k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany 

odběratele je zejména porušení povinností odběratele spočívající v neposkytnutí plnění ve sjednaných 

termínech nebo provádění plnění v rozporu s právními předpisy. FNOL je oprávněna od této smlouvy 

jednostranně odstoupit v případě, že odběratel bude v úpadku ve smyslu insolvenčního zákona. FNOL je 

dále oprávněna od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zjistí, že odběratel nedisponuje 

potřebnými oprávněními k provádění služeb. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků FNOL na 

náhradu škody/újmy/ušlého zisku/smluvní sankce. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě o poskytování služeb. 

3. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 



Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

S. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

6. Použití§ 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního 

nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není 

oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

7. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny 

okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a 

jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

8. Použití ustanovení§ 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, se vylučuje. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují 

na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy č. 

Příloha č. 1 Orientační plán FN Olomouc- schéma shromaždišť odpadů 

Příloha č. 2 Ceník 

V Olomouci dne ...................... . 

prof. MU Dr. Roman Havlík, Ph.D. 

ředitel 

Fakultní nemocnice Olomouc 

V .................................. dne .................... .. 



Digitálně podepsal 
Ing. Jana Hašková 
Datum: 2018.02.08 
08:47:21 +01'00' Příloha č. 5 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 

Název veřejné zakázky: 

"Likvidace odpadů z FN Olomouc" 
Zadavatel veřejné zakázky: 
Název: 

Sldlo: 

Zastoupeni: 

IČ: 

Účastník: 
Obchodnl firma: 

Sldlo: 

IČ: 
Jednajíc!: 

Fakultní nemocnice Olomouc 

Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, PSČ 779 00 

prof. MUDr. Roman Havlfk, Ph.D., ředitel 

00098892 

(účastník doplní své identifikační údaje) 

čestně prohlašuji, že dodavatel, jako účastník zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky, 
splňuje níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. 

Základní způsobilost 

Dodavatel nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen 

a) pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin 
účasti na organizované zločinecké skupině 
b) trestný čin obchodování s lidmi, 
c) tyto trestné činy proti majetku 

1. podvod 
2. úvěrový podvod, 
3. dotační podvod, 
4. podílnictví, 
5. podílnictví z nedbalosti, 
6. legalizace výnosů z trestné činnosti, 
7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti 

d) tyto trestné činy hospodářské 
1. zneužití informace a postavení v obchodním styku, 
2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 
3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, 
4. pletichy při veřejné dražbě, 
5. poškození finančních zájmů Evropské unie, 

e) trestné činy obecně nebezpečné, 
f) trestné činy proti české republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, 

*nehodící se škrtněte Strana 1 {celkem 2) 



2. trestné činy úředních osob, 
3. úplatkářství, 
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci 

nebo obdobné trestné činy podle právního řádu země sídla dodavatele. 
Uvedenou podmínku splňuje zároveň každý člen statutárního orgánu, případně i každý člen 
statutárního orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu dodavatele. 
Uvedenou podmínku splňuje zároveň vedoucí pobočky závodu. 

Dodavatel nemá v české republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 
splatný daňový nedoplatek. 

Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. 

Dodavatel nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Dodavatel není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele. 

Kategorie podnikatele 

Dodavatel čestně prohlašuje, že JE - NENÍ* malým a středním podnikatelem dle 
následujících podmínek: 

a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, a 
b) jeho aktivita/ majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR anebo má 

obrat/příjmy nepřesahujíc korunový ekvivalent 50 mil EUR. 

V ................ , dne .......................... . 

podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele 

*nehodící se škrtněte Strana 2 (celkem 2) 



Digitálně podepsal 
Ing. Jana Hašková 
Datum: 2018.02.08 
08:47:47 +01'00' 

Místo č. 

1 
2 
3a 
3b 

4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 

Shromažďovací místa odpadů 

název místa . 

Wd - kuchyň, jídelna 
Wa- ředitelství 

Wi1 - orádelna 
Wi3 - orádelna 

Zp- TÚ - ústavy patologie, imunologie, soudní 

F- aleraoloaie, imunoloaie 
G-II.IK 
H1, H2- onkoloqie, olicní 
E- oční, ORL 
J1, J2, I- lil. I K, OKB 
J3 - klinika nukleární medicíny 
K-HOK 
B - aeriatrie 
A - "monoblok" - 2 PP 
C - oorodnicko-avnekoloaická kl. 
T, U - osvchiatrie, aenetika 
S - ortooedie 
R - klinika ústní, čelistní a obličeiové chiruraie 
Q - dětská klinika 
P, O- kožní, informatika, oracovní lékařství 
Z- lékárna 
M1 - neuroloqie 
M2, M3 - neurochirurqie 
L- HOK, transfuzní oddělení 
D- 1. a 2. chirumická kl., kardiochirurqie, .... 

budova- shromaždiště před pevnůstkou 

pevnůstka- venkovní plocha 
Xc, Xa - odbor hlavního mechanika- údržba+ ČOV 
Xa - orovoz dooravv 
ul. Palackého - klinika zubního lékařství 
sklad všeobecnÝ, oevnůstka 
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· .. · 
příloha č.2- Specifikace odpadů, ceník služeb 

Katč. 
Orientační množství 

odpadu 
Název druhu odpadu - kategorie odpadu za předm. plnění v kg cena v Kč/kg bez DPH 

(4 roky)· 

I 18o1o3 (o1 .r odpady,na jejichž sběr jsou kladeny zvláštní požadavky s 
2 740 000 7,48 Kč 

ohledem na prevenci infekce, včetně ostrých předmětů 

2 180102 části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv 1 600 7,48 Kč 

1 020103 odpady rostlinných pletiv 400 000 0,49 Kč 

2 020202 odpad živočišných tkání 18 000 0,45 Kč 

3 020301 kaly z praní a čištěni 100 000 0,98 Kč 

4 090101' vodný roztok vývojek 4 3,50 Kč 

'7 130503' kaly z lapáku nečistot 5000 2,40 Kč 

'8 130802' jiné emulze 9000 1,00 Kč 

'9 140603' jiná rozpouštědla 20 3,06 Kč 

10 150101 papfr- skartace 14000 4,50 Kč 

12 150102 plastové obaly (obalové materiály, mimo PET láhve) 1 000 1,50 Kč 

13 150105 kompozitní obaly 1 800 0,10 Kč 

'14 150106 směsné obaly 480 0,10 Kč 

'15 150107 skleněné obaly 16 000 1,68 Kč 

'16 150110' obaly obsahující zbytky NL 1 400 5,69 Kč 

'17 150202' absorpční činidla, filtrační materiály 12 800 4,10 Kč 

'18 160107' olejové filtry 20 3,80 Kč 

'19 160113' brzdové kapaliny 20 4,00 Kč 

'20 160114' nemrznoucí kapaliny 4 4,00 Kč 

'21 160121' nebezpečné součástky (např. z automobilů) 20 0,55 Kč 

P22 160213' vyřazená zařízeni obsahující nebez. složky 20 0,55 Kč 

P23 160306 organické odpady neznečištěné NL 40 1,70 Kč 

P24 170107 směsi cihel, betonu, tašek a kera. výrobků 16 800 0,71 Kč 

P25 170201 dřevo 1 200 0,89 Kč 

P26 170203 plasty (stavební) 4 800 0,10 Kč 

P27 170604 izolačnl materiály (např. polystyren) 480 0,10 Kč 

P28 170903' jiné stavební a demoliční odpady obsahující NL 800 0,78 Kč 

P29 170904 směsné stavební a demoliční odpady 1 000 1,15Kč 

P30 180106' chemikálie obsahující nebezpečné látky 20 000 9,80 Kč 

P31 180108' nepoužitelná cytostatika 40 000 6,60 Kč 

P32 180109' jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180108 242 000 6,60 Kč 

P33 180110' odpadní amalgám ze stomato. péče 4 6,90 Kč 

P34 190801 shrabky z česlí 12 000 1,70 Kč 

P35 190811' kaly z biologického čištění odpadní vod 2 160 1,42 Kč 

P36 200108 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a .. 400 000 0,93 Kč 

P38 200132' jiná nepoužitelná léčiva - od občanů 1 200 5,75 Kč 

P39 200139 plasty (plastové obaly) 156 000 0,78 Kč 

P40 200301 směsný komunální odpad 1 400 000 1,49 Kč 

P41 200307 objemný odpad 96 000 1,70 Kč 
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Příloha smlouvy 
Termíny svozů 

Likvidace odpadů z FN Olomouc 

Příloha č.4 
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