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Vzhledem k lomu, že

a Nájemce jako veřejný zadavatel provedl zadávací řízení na veřejnou zakázku snázvěm

Monitoring odpadových nádobí zadávanou dle ust 5 53 zákona č. 134/2016 Sb, zákon

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen veřejná zakázka"),

b Pronajímatel podal závaznou nabídku na veřejnou zakázku a tato byla Nájemcem vybrána jako

nejvhodnější a

c Pronajímatel prohlašuje že senzorická řešení dle specmkace Přílohy č 1 a Přílohy č. 2 této

Smlouvy jsou v jeho výlučném vlastníctví, a že nemají žádne vady které by bránilyjejich řádnému

užívání

se smluvní sírany, vědomy sn svých závazku vteío Smlouvě obsažených a súmyslem být touto

Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1 1 Pronajímatel se touto

1 1 1 dodat a namo

Smlouvy (dále

SMLOUVA O PRONAJMU SENZORlCKYCl-l ESENI

MONITORING ODPADOVYCH NADOB

ná níže uvedeného dn ku dle š 2316 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník
m znění (dále jen „

dal jen Smlouvď)

č. smlouvy: 05.03.07

Operátor ICT, a.s.

IČO 02795281

sídlo Dělnická 21

zastoupená Mich

mlstopředsedkyn

(dále jen „Nájem

a

Ernst & Young, s.r.o.

IČO 26705338

sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená lng. Josefem Severou, prokuristou

(dále jen „Pronajímatel")

(Nájemce a Pronajlmatel dále společně také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní

strana")

3/12, PSČ 170 00 Praha 7

alem Fišerem, MBA. předsedou představenstva a Bc. Petrou Burdovou,
l představenstva

ce)

Smlouvou zavazuje

ntovat senzorická řešení dle specíňkace Přílohy č 1 a Příloha č. 2 tělo

jen „Senzoncká řešení“) a
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2 přenechat Nájemci
Senzorická řešení k užívání po dobu 16 měsíců ode dne jejich

protokolárního předání
dle bodu 4.1 této Smlouvy;

po uplynutí 16 měsíců Senzorická řešení demontovat, odvést a uvést odpadové

nádoby do původního stavu;
113

1 1 4 zajistit provoz a podporu portálu zobrazujlcího data ze senzorických řešení („Portá|")

po dobu 16 měsíců ode dne protokolárního předání
Senzorickych řešení a poskytnout

Nájemci uživatelské přístupy,
blíže viz Příloha č. 1 a příloha č. 2 této Smlouvy a

zajistit provoz a podporu všech mobilních aplikací zobrazujících
data ze senzorických

řešení a poskytnout Nájemci uživatelské přístupy, pokud je daná mobilní aplikace

uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy;

1 1 5 jako součást plnění rovněž zajistit zaškolení uživatelů
Portálu, popř. rovněž mobilní

aplikace, pokud je daná mobilní aplikace uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy;

1 16 zajistit servisní podporu senzorických řešení po dobu 16 měsíců ode dne jejich

protokolárního předání tak, aby byly plně funkční (dále jen „Servisní podpora")

a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli za výše uvedená plnění sjednanou cenu.

Součástí plnění Pronajímatele
budou i dodávky a služby o kterých, ač nejsou v této Smlouvě

výslovně uvedeny, je Pronajímateli známo, nebo by s ohledem na jeho odbornost mělo být

známo, že jejich provedení je pro splnění účelu
této Smlouvy nezbytně, a to mimo jiné ve vztahu

k statutu Pronajímatele jako odborníka dle ustanovení š 5 odst. 1 o.z.

PODMÍNKY PLNÉNÍ

Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas Pronajímatel bude při

plnění povinností dle této Smlouvy postupovat vsouladu stouto Smlouvou a příslušnými

právními předpisy, které
se k plnění této Smlouvy přímo či nepřímo vztahují

K dosažení účelu této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně si poskytovat potřebné

informace a nezbytnou součinnost.

Nájemce je povinen předat Pronajímateli podklady, materiály či informace nezbytné k řádně

realizaci plnění této Smlouvy bez zbytečného odkladu od nabytí účinnosti této Smlouvy.

Pronajímatel přenechává Senzorická řešení Nájemci za účelem zajištění monitoringu

odpadových nádob.

Senzorická řešení budou umístěna tak, aby byla zabezpečena proti poškození, zničení a

odcizení.

Nájemce upozorňuje pronajímatele,
že k umístění senzorickych řešení do odpadových nádob

bude nutno využít služeb příslušných svozových společností Nájemce uzavřel za účelem

zajištění součinnosti při realizaci veřejné zakázky se svozovýmí společnostmi smlouvu o

spolupráci upravující obecný
rámec spolupráce Zajištění spolupráce mezi Pronajímatelem a

svozovýmí společnostmi při
umístění senzorických řešení do odpadových nádob je však plnou

odpovědností Pronajímatele

Nebezpečí škody na předaných senzorických řešeních nese po dobu trvání této smlouvy

Pronajímatel, a to s výjimkou případu kdy škodu zpusobil Nájemce nebo svozová společnost.

Nájemce není oprávněn provádět
na předaných senzorických

řešeních změny bez předchozího

písemného souhlasu Pronajímatele, vyjma jejich vzdálené koniigurace

Data získaná ze Senzorickych ešen se stávají vlastnictvím Nájemce který je oprávněn s nimi

libovolně nakládat. Pronajímatel je oprávněn data získaná ze Senzorickych řešení použít toliko

za účelem plnění této Smlouvy
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2.10 Pronajímatel je povinen po 6 měsících od protokolárního předání a převzetí 1. Fáze plnění

zpracovat a předat Nájemci doporučení na optimalizaci svozových tras. Pronajímatel je dále

povinen po 12 měsících od protokolárního předání a převzetí 1. Fáze plnění zpracovat a předat

Nájemci podrobnou závěrečnou zprávu, která bude obsahovat minimálně: poznatky získané

v rámci plnění smlouvy, vyhodnocení plnění smlouvy a závěrečné doporučení na optimalizaci
svozu odpadu. Doporučení i závěrečná zpráva musí být dodány Nájemci do 14 kalendářních

dnů od skončení sledovaného období (6 měsíců/12 měsíců).

2.11 Zaškolení uživatelů dle bodu 1.1.5 zajistí Pronajímatel vsldíe Nájemce v předpokládaném

rozsahu dvou (2) cyklů praktického školení po jedné (1) hodině pro klíčové uživatele (cca 5

osob).

2.12 Pronajímatel je povinen po dobu platnosti a účinnosti smlouvy každé 3 měsíce od jejího

uzavření uspořádat projektovou schůzku, které se zúčastní zástupce Nájemce a Pronajímatele.

2.13 V rámci zajištění provozu a podpory Portálu Pronajímatel zajistí fungování komunikační sítě

mezi Senzorickými řešeními a Portálem a dále REST API propojení po HTTPS do Datové

platformy hl.m., a to v termínu uvedeném v čl. 3. odst. 3.1 písm. A této Smlouvy.

2.14 Pronajímatel předá Nájemci bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy řádnou dokumentaci

komunikačního API a dále poskytne součinnost podporu při uvedení do provozu s oddělením

Datové platformy Nájemce.

2.15 Pronajímatel poskytne v rámci 3. Fáze plnění nájemci min. 10 uživatelských přístupů k Portálu

a umožní Nájemci Portál využívat po dobu 16 měsíců od protokolárního předání a převzetí 1.

Fáze plnění.

2.16 Pronajímatel poskytne v rámci 3. Fáze plnění nájemci přístupy ke všem mobilním aplikacím

uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy (jsou-li uvedeny). Vtakovém případě poskytuje
pronajímatel dle přílohy č. 2 této Smlouvy:

a) 10 uživatelských přístupů k mobilní aplikaci pro veřejnost (občany),

b) 10 uživatelských přístupů k mobilní aplikaci pro pracovníky města,

c) 2 uživatelské přístupy k mobilní aplikaci pro svozově společnosti

a umožní Nájemci mobilní aplikaci (aplikace) využívat po dobu 16 měsíců od protokolárního

předání a převzetí 1. Fáze plnění.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3 1 Předmět smlouvy bude realizován ve čtyřech fázích:

A. 1
.
Fáze zahrnuje plnéní dodávku a montáž Senzorických řešení, uvedení Portálu do provozu a

zajištění propojení Senzorických řešení a Portálu, popř. též uvedení mobilních aplikací

uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy do provozu.

Termín realizace 1. Fáze: nejpozději do 2 mésícú od uzavření této Smlouvy.

B. 2. Fáze zahrnuje proškolení uživatelů Portálu dle bodu 1.1,5 této Smlouvy.

Termín realizace 2. Fáze: nejpozději do 15 dní od od protokolárního předání a převzetí 1. Fáze

plnéní.

C. 3. Fáze zahrnuje pronájem Senzorických řešení, zajištění jejich Servisní podpory, zajištění

provozu a podpory Portálu a poskytnutí uživatelských přístupů Nájemci a následné využívání

Portálu Nájemcem,

popř. zajištění provozu a podpory každé mobilní aplikace uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy
(jsou-li uvedeny), poskytnutí uživatelských přístupů Nájemci a následné využívání mobilní

aplikace (aplikací) Nájemcem,

Termín realizace 3. Fáze: po dobu 16 měsíců od protokolárního předání a převzetí 1. Fáze

plnéní.
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D 4 Fáze zahrnuje plnění dle bodu 1.1.3 této Smlouvy.

Termín realizace 4. Fáze: bez zbytečného odkladu po ukončení 3. Fáze.

Pronajímatel se před protokolárním předáním 1. Fáze plnění dle bodu 4. této Smlouvy

zavazuje Nájemci předat kompletní uživatelský
manuál k Senzorickým řešením.

Nájemce je na základě výhrady dle ust. 5 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění oprávněn zkrátit 3. Fázi plnění z 16 měsíců na 12 měsíců.

Tuto skutečnost je Nájemce povinen písemně oznámit Pronajímateli nejpozději
do 11 měsíců

od protokolátního předání a převzetí 1. Fáze plnění.

Místem plnění je hlavní město Praha. Konkrétní místa umístění Senzorických řešení jsou

specifikována v příloze č. 1 této Smlouvy.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

O předání a převzetí 1. Fáze plnění bude mezi smluvními stranami sepsán písemný předávací

protokol Před protokolárním předáním a převzetím 1. Fáze plnění umožní Pronajímatel Nájemci

otestovat funkčnost předávání dat mezi Senzorickými řešeními a Portálem. Nedílnou součástí

předávacího protokolu budou:

4.1.1 Identifikační údaje stran;

4.1.2 Popis plnění, jež je předmětem předání a převzetí;

4.1 3 Prohlášení Nájemce o úspěšném otestování propojení všech Senzorických řešení a

Portálu;

4.1.4 Prohlášení Nájemce potvrzující předání
uživatelského manuálu;

4.1.5 Prohlášení Nájemce, že 1. Fázi přejímá nebo nepřejímá;

4.1.6 Datum podpisu protokolu o předání a převzetí;

4.1.7 Podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany;

4.1.8 Datum podpisu Protokolu je dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Bez doložení shora uvedených dokladů nelze 1. Fázi plnění dle této Smlouvy předat.

V souladu s výhradou Nájemce učiněnou dle ust. 5 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., zákon

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění může na základě objektivních příčin

(zánik/deinstalace odpadové nádoby,
do kterého má být Senzorické řešení

umístěno atp.) dojít

ke snížení počtu Senzorických řešení, která mají být dodána, namontována
a pronajata.

Vtakovém případě může Nájemce převzít 1. Fázi plnění ve sníženém počtu Senzorických

řešení s tím, že Ceny dle odst. 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.4 této Smlouvy a tudíž i celková Cena dle odst.

6.1 této Smlouvy budou poměrně sníženy.

POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY

Servisní podpora bude poskytována kontinuálně ode dne předání 1. Fáze plnéní dle čl. 4

Smlouvy vsouladu spodmínkami stanovenými pro poskytování Servisní podpory vtéto

Smlouvě.

vrámci Servisní podpory se Pronajímatel zavazuje udržovat všechna předaná Senzorická

řešení plně funkční, a to v souladu s platnou legislativou av souladu stouto Smlouvou, tj.

zejména zajistit správu, výměnu baterií a opravy Senzorických řešení po dobu trvání této

Smlouvy. Pronajímatel je povinen vrámci poskytování Servisní podpory pravidelně (min. 1x

denně) vzdáleně kontrolovat, že Senzorická řešení jsou provozuschopná a v souladu s touto

Smlouvou.

V případě nefunkčnosti (i částečně) Senzorického
řešení se Pronajímatel zavazuje započít s

jeho opravou/výměnou do třech (3) pracovních dní od nahlášení. Pronajímatel se zavazuje

E OPERÁTOR
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zjednat nápravu vadného stavu neprodleně, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od

nahlášení. Pro tyto účely postačí nahlášení na emailovou adresu kontaktní osoby Pronajímatele.

Pro účely poskytování Servisní podpory není rozhodné, zjakých důvodů došlo k nefunkčnosti

Senzorického řešení. Náklady na opravu/výměnu Senzorického řešení jdou krom případu

uvedeného v následujícím odstavci Smlouvy k tíži Pronajímatele.

Pronajímatel není odpovědný za odcizení Senzorického řešení v případě, že tento byl umístěn

v souladu s čl. 2 odst. 2.5 této Smlouvy.

Podpora Portálu bude poskytována kontinuálně ode dne předání 1. Fáze plnění dle čl. 4

Smlouvy tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost za podmínek stanovených v příloze č. 1 této

Smlouvy. Totéž platí pro každou mobilní aplikaci uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy (jsou-li

uvedeny).

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle této Smlouvy činí 2.635.722,- Kč bez DPH, a je součtem následujících

položek:

6.1.1 Cena za dodávku a montáž 420 ks Senzorických řešení činí: 1.245.500,- Kč bez DPH.

6.1.2 Cena za pronájem 420 ks Senzorických řešení (nájemné) a poskytování Servisní

podpory po dobu 16 měsíců činí: 579.152; Kč bez DPH.

Cena za provoz a podporu Portálu, poskytnutí uživatelských přístupů a práva k jeho

využívání, zajištění REST API propojení po HTTPS do Datové platformy hl.m. po dobu

16 měsíců a za zaškolení uživatelů činí: 583.520; Kč bez DPH. Tato cena zahrnuje

rovněž cenu za provoz a podporu všech mobilních aplikací uvedených v příloze č. 2

této Smlouvy (jsou-li uvedeny), poskytnutí uživatelských přístupů a práv k jejich

využívání.

Cena za demontáž 420 ks Senzorických řešení, jejich odvoz a uvedení odpadových

nádob do původního stavu činí: 227550,- Kč bez DPH.

Pronajímatel je oprávněn k výše uvedeným cenám připočíst DPH ve výši stanovené v souladu

se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dálejen

„ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (dálejen „DUZP“). DUZP je den převzetí

věci. Cena dle předchozích odstavců je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje

veškeré nutné náklady včetně nákladů souvisejících (náklady na manipulaci s kontejnery,

náklady na dopravu, poplatky, náklady na provoz Senzorických řešení, vedlejší náklady apod.).

6.1.3

6.1.4

Cena bude Nájemcem hrazena bankovním převodem na bankovní účet Pronajímatele, na

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného v souladu se zákonem č. 23512004 Sb.,

v platném znění. Každý daňový doklad (faktura) bude vždy obsahovat odkaz na tuto Smlouvu

a popis fakturovaného plnění.

Cena za plnění dle odst. 6.1.1 tohoto článku Smlouvy bude uhrazena po protokolárním předání

a převzetí 1. Fáze plnění, a to na základě předávacího protokolu potvrzeného Nájemcem.

Ceny za plnění dle odst. 6.1.2 a odst. 6.1.3 tohoto článku Smlouvy budou hrazeny měsíčně ve

výši 1/16 Cen uvedených v odst. 6.1.2 a odst. 6.1.3 tohoto článku Smlouvy, vždy za předchozí

kalendářní měsíc, a to na základě faktury vystavené vždy nejdříve 15. den měsíce následujícího

po měsíci, za který je tato úhrada poskytována. V případě, že plnění dle této Smlouvy bylo

poskytováno pouze část kalendářního měsíce, za který je úhrada poskytována, fakturovaná

bude pouze částka poměrně odpovídající délce této části kalendářního měsíce. První faktura

může být vystavena nejdříve v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve

kterém proběhlo protokolární předání a převzetí 1. Fáze plnění.

Cena za plnění dle odst. 6.1.4 tohoto článku Smlouvy bude uhrazena po demontáži, odvozu a

uvedení odpadových nádob do původního stavu, a to na základě závěrečného protokolu

potvrzeného Nájemcem.
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6.6 Splatnost daňových dokladu dle této Smlouvy se sjednává na

Nájemci. Nebude-li daňovy doklad obsahovat výše uvedené n

ůdaje chybné, je Nájemce oprávněn vrátitjej Pronajímateli k o

se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V tak

počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného daňového

účely této Smlouvy rozumí den, kdy byla ňnanční částka odepsán

6.7 Veškeré platby dle této Smlouvy budou Nájemcem placeny na

v záhlaví této Smlouvy. Pronajímatel prohlašuje, že jeho bankovn

jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn zpusobem umo

souladu s ust. š 96 zákona o DPH Pronajímatel je povinen uvádět

je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li
ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Pronajímat

písemně infonnovat Nájemce o takové změně. Vzhledem k tomu, že

c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou
je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním

účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem dan

umožňujícím dálkový přístup, provede Nájemce úhradu ceny pouze

zveřejněným ve smyslu ust. 5 96 zákona o DPH. Pokud se k

Pronajímatele, na který Pronajímatel požaduje provést úhradu ceny,

není Nájemce povinen úhradu ceny na takový účet provést, v takové

prodlení se zaplacením ceny na straně Nájemce.

6.8 Pronajímatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 5 1

6.9 V případě, že dojde k předání a převzetí plnění v souladu s odst. 4 2 t

odst. 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.4 se sníží dle vzorce:

skutečně převzatý počet Senzorických řešení x Cena dle odst 6.1.1
Snížená Cena dle odst 6.1 1

420

Stejným způsobem budou sníženy Ceny dle odst. 6 1

Do celkové Ceny za plnění dle odst 6 1

namísto původních Cen dle odst. 6 1.1, 6

6 11 V případě, že Nájemce využije výhrady

Smlouvy, vzniká Pronajímateli právo na

článku Smlouvy pouze za dobu 12 měsí
'

Vtakovém případě tedy budou celkov

sníženy na % původních cen.

OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

Důvěrnou informací se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací

obchodních (zejména o těch skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství), technických

aopraktických postupech, jakož i veškeré další informace získané před uzavřením této

Smlouvy, které smluvní strana získala během ústního jednání nebo prostřednictvím jiného
komunikačního prostředku v souvislosti s touto Smlouvou s výjimkou informací, které:

7.1.1 jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti

prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této Smlouvě;

7.1.2 je smluvní strana oprávněna zveřejnit, poněvadž je měla k dispozici dříve, než jí je
poskytla druhá strana, a je schopna to nezpochybniteíně prokázat;

7.1.3 smluvní strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto Smlouvou,
a je schopna to nezpochybniteíně prokázat.

třicet (30) dnu ode dne doručení

áležitosti nebo bude obsahovat

pravě bez jeho proplacení, aniž

ovém případě lhuta splatnosti
dokladu.Úhradou ceny se pro

a z bankovního účtu Nájemce

účet Pronajímatele uvedený

l účet uvedený ve faktuře je

žňujícím dálkový přístup v

ve faktuře pouze účet, který

během trvání této Smlouvy
el bez zbytečného odkladu

dle ust. 5 109 odst. 2 písm.

daň z tohoto plnění, pokud

převodem na jiný účet než

ě zveřejněn způsobem

na účet, který je účtem

dykoliv ukáže, že účet

není zveřejněným účtem,

m případě se nejedná o

765 odst. 2 o.z.

éto Smlouvy, Ceny dle

2 a 6 1.4 této Smlouvy

této Smlouvy budou v takovém případě započítány
1.2 a 6.1.4 takto Snížené ceny.

změny závazku speciňkované v čl. 3 odst. 3.3 této

uhrazení Cen uvedených v odst. 6.1.2 a 6.1.3 tohoto

cu od protokolárního předání a převzetí 1. Fáze plnéní.
é Ceny uvedené vodst. 6.12 a 6.1.3 tohoto článku



l

__ _ _

__,
___

\�qq��gq�|�
m

m OPERÁTOR

ICT

7.2 Pronajímatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Nájemce neužije duvěrné informace

pro jiné účely než pro účely plnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak

neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanou, členu svých

orgánů, poradců a právních zástupců a poddodavatelů Těmto osobám však může být důvěrná

informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v

tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy

7.3 Vpřípadě poskytnutí důvěrné informace je Pronajímatel povinen vyvinout maximální úsilí k

tomu, aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s

informacemi, tvořícími obchodní tajemství podle 5 504 o z.

7.4 Vpřípadě, že se Pronajímatel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke

zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo došlo k jejich

zneužití, je povinen o tom neprodleně infonnovat Nájemce.

7.5 V případě, že Pronajímatel poruší svou povinnost podle tohoto článku Smlouvy, je Nájemce

oprávněn domáhat se za každé takové porušení povinnosti na Pronajímateli náhrady škody.

7.6 Pronajímatel nebude, bez předchozího písemného souhlasu Nájemce publikovat nebo vyvíjet

takové reklamní či obdobné aktivity, které by byly dávány do přímé spojitosti s touto Smlouvou,

jejím předmětem a jménem Nájemce. Toto ujednání se nevztahuje na uvádění Nájemce

v referencích v případech účasti Pronajímatele v zadávacích/výběrových řízeních.

7.7 Pronajímatel je povinen plnit povinnosti dle tohoto článku v průběhu trvání smluvního vztahu

založeného touto Smlouvou a v následujících dvanácti (12) měsících po jeho ukončení.

s. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména, nikoli však výlučně,

prostřednictvím následujících oprávněných osob:

Oprávněné osoby, které budou Nájemce zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy ve

věcech technických:

Oprávněné osoby, které budou Pronajímatele zastupovat v souvislosti s plněním této Smlouvy
ve věcech technických:

8.2 Změna oprávněných osob bude provedena písemným oznámením druhé smluvní straně.

8.3 Všechna oznámení, která se vztahují k plnění této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé

smluvní straně doručena v listinné podobě na adresu jejího sídla nebo v elektronické podobě

na e-mailovou adresu uvedenou u oprávněných osob.

9. SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

91 V případě prodlení Pronajímatele s předáním 1 Fáze plnění dle bodu 4. této Smlouvy je

Pronajímatel povinen zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč, a to za každý

započatý den prodlení. Pronajímatel však nebude za prodlení s předáním 1 Fáze plnění dle
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bodu 4. této Smlouvy odpovědný vpřípadě, že svozová společnost odmítne jednat o

podmínkách spolupráce dle čí 2 odst. 2.6 této Smlouvy s Pronajímatelem

9.2 V případě prodlení Pronajímatele s odstraněním vady ve lhutě dle odst. 5 3 této Smlouvy, je
Pronajímatel povinen zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 1 000, Kč (slovy jeden tisíc korun

českých) za každý i započatý pracovní den prodlení

9.3 V případě nedodržení požadavku na funkčnost Portálu nebo kterékoliv mobilní aplikace
uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy, je Pronajímatel povinen zaplatit Nájemci smluvní pokutu
ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý izapočatý kalendářní den, kdy Portál

nebo mobilní aplikace nebyli funkční v parametrech stanovených v příloze č 1 nebo příloze č.
2 této Smlouvy.

9.4 V případě prodlení Pronajímatele s předáním doporučení na optimalizaci svozových tras nebo

závěrečné zprávy dle odst. 2.10 této Smlouvy, je Pronajímatel povinen zaplatit Nájemci smluvní
pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý i započatý kalendářní den

prodlení.

9.5 V případě porušení jakékoliv z povinností Pronajímatele stanovených v čl. 7 této Smlouvy je
Pronajímatel povinen zaplatit Nájemci smluvní pokutu ve výši 100000,- Kč (slovy: sto tisíc korun

českých) za každýjednotlivý případ porušení závazku.

9.6 Smluvní pokutu dle tohoto článku Smlouvy je Pronajímatel povinen zaplatit nezávisle na tom,
zda a vjaké výši vznikne Nájemci škoda. zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Nájemce
na náhradu škody vzniklé porušením povinností Pronajímatele z této Smlouvy.

9.7 Při prodlení s platbou dle Smlouvy je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli zákonný úrok

z prodlení.

9.8 Smluvní pokuta bude splatná ve lhůtě patnáct (15) kalendářních dnů po doručení výzvy k jejímu
zaplacení.

9.9 Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela

přiměřenou a oprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této

Smlouvy pro Nájemce.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Pronajímatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě Nájemcova podstatného

porušení povinností podle Smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Nájemce na

možné důsledky porušení povinností. Za podstatné porušení Smlouvy Nájemcem se považuje
prodlení s úhradou daňových dokladů o více než třicet (30) dnů.

10.2 Nájemce je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech podstatného porušení Smlouvy
Pronajímatelem. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

10.2.1 nedodržení jakéhokoli termínu plnění uvedeného v odst. 3.1 Smlouvy o více než dva

(2) týdny:

10.2.2 nedodržení povinnosti ochrany důvěrných informací Pronajímatele;

10.2.3 neprovádění plnění podle Smlouvy řádně a včas v souladu s pokyny Nájemce nebo

v souladu příslušnými obecně závaznými normami, a to ani po výzvě Nájemce
k nápravě;

102.4 existence vad bránících naplnění účelu Smlouvy, existence vad neodstranitelných
a neposkytnutí součinnosti;

10.2.5 Nájemce je také oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že proti majetku
Pronajímatele je vedeno insolvenční řízení a dále v případě nepodstatného porušení

povinností uložených Pronajímateli, které Pronajímatel v dodatečně poskytnuté lhůtě

nenapraví.
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10.3 Odstoupení od Smlouvy je účinně okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení

druhé smluvní straně.

10.4 V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy vyzve Nájemce Pronajímatele,

aby převzatá Senzorická řešení demotoval, odvezl a uvedl odpadové nádoby do původního

stavu a Pronajímatel je povinen tak bez zbytečného odkladu učinit.

10.5 Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci do deseti (10) kalendářních dnů ode dne ukončení

Smlouvy veškeré informace a podklady, které mu bylý v souvislosti s plněním Smlouvy

poskytnuty Nájemcem nebo třetími osobami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVÉŘEČNÁ

11.1 Pronajímatel je na základě š 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě aozměně některých zákonů (zákon oíinanční kontrole), vplatněm znění osobou

povinnou spolupůsobit při výkonu ňnanční kontroly. Pronajímatel tímto bere na vědomí, že na

osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou

osobu. Pronajímatel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti usvých případných

poddodavatelů.

11.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích příloh a veškerých případných

budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv.

11.3 Pronajímatel je oprávněn přenést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu pouze

s předchozím písemným souhlasem Nájemce. Ustanovení 5 1879 o.z. se nepoužije.

11.4 Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy
neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že

by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto

smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelněm

způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo

účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.

11.5 Tato Smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, přičemž Nájemce

obdrží dvě (2) a Pronajímatel obdrží (1) vyhotovení.

11.6 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, přičemž byla uzavřena na dobu určitou, a to na

dobu 16 měsíců od protokolárního předání 1 Fáze plnění dle bodu 4 1 této Smlouvy Tato doba

může být zkrácena na 12 měsícu na základě výhrady uplatněné Nájemcem v souladu s čí 3

odst. 3.3 této Smlouvy.

11.7 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, přičemž smluvní strany výslovně vylučují jiné zpusoby
či formy změny této Smlouvy Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné

elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail fax) Smluvní strany mohou namítnout

neplatnost změny této Smlouvy z duvodu nedodržení formy kdykoliv i poté, co bylo započato

s plněním.

11.8 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které

smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za duležité pro závaznost

této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev

učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnymi ustanoveními této

Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran

11.9 Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha

11.10 Příloha č. 1 - Technická speciňkace senzorických řešení a požadavky na jej ch umístění

Příloha č 2 - Návrh technického řešení
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Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se kjejímu

plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné

vůle.

V Praze dne V Praze dne45- 14 L.:/$ 47,44 7.91!
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1. Obecné informace

Účelem tohoto pilotního projektu je vytvoření řešení inteligentního svozu odpadu, které by umožnilo kontrolu

stavu a naplněnosti u 420 ks odpadových nádob. Na tomto základě by bylo možno optimalizovat trasy efektivního

svozu odpadů během pravidelného vyhodnocování v průběhu projektu a vytvořit tak model prediktivního

plánování. Tím by byla realizována optimalizace nákladů na svoz odpadů, jejímž důsledkem bude i snížení zátěže

na životní prostředí s přesnějšími podklady pro MHMP pro rozhodování o odpadech.

2. Senzorické řešení, senzory a parametryjejich umístění

1. Senzorickým řešením se myslí takové zařízení, které po své montáží primárně měří hladinu zaplněnosti

odpadové nádoby odpadem, po případě ucpání otvoru pro vhoz (u vybraných odpadových nádob).
Senzorické řešení se může skládat zjednoho, nebo více senzorů. Velikost takového senzorického řešení

nesmi přesáhnout rozměry 25 crn x 25 cm x 15 cm (délka x šířka x výška).

2. Funkčnost senzorického řešení musí být zajištěna za běžných klimatických a teplotních podminek, které lze

na území HMP očekávat dle posledních 36 měsíců.

3. Napájení senzoru musí být zajištěno minimálně na dobu 36 měsíců (z důvodu testování použité technologie).
V případě nedostatečné výdrže baterie, musí být možné provést výměnu baterie vsenzoru, a ne náhradou

celého nového senzoru.

4. Frekvence komunikace senzorického řešení musí být nastavitelná přes webový portál. Minimálně je
požadováno odesílání dat do webového portálu s frekvencí 4krát/den.

5. Měření hladiny zaplněnosti musí být realizováno tak, aby hodnota hladiny co nejvíce odpovídala reálnému

stavu zaplněnosti v celém objemu odpadové nádoby.

6. instalované senzory musí mít prohlášení o shodě na území ČR nebo EU nebo CE certifikaci (Conformíté

Européene) od uznávané zkušebny.

7. Senzory musí být v robustním provedení schopné odolat pokusům o jeho poškození vandaly, odolat vodě a

prachu, jako kdyby byl umístěn ve venkovním prostředí.

8. Za volbu vhodného místa a samotné umístění senzorického řešení vodpadové nádobě je zodpovědný
Pronajímatel. Nebude-li možné řádné uchycení přimo na odpadovou nádobu je Pronajímatel zodpovědný za

instalaci takového řešení, které bude nabízet informace o naměřené obsazenosti nádoby odpadem.
Pronajímatel je oprávněn nabídnout řešení prostřednictvím např. dodatečné konzole, která vtakovém

případě bude tvořit součást plnění. Náklady na toto řešení však budou plně na Pronajímateli. Instalace

senzorického řešení bude provedena s minimálními zásahy do těla odpadových nádob, které nebudou mít

vliv na statické, konstrukční a funkční vlastnosti odpadové nádoby. Povoleny jsou max. 4 šrouby nebo

uchycení senzoru přilepením, popř. kombinace těchto metod.

9. Instalace senzorického řešení musí být provedena tak, aby bylo možné provéstjejích bezpečnou de-instalací
na konci celého projektu a nedošlo tak k poškození odpadových nádob.

10. Celkem požadujeme měření hladiny zaplněnosti u 420 ks odpadových nádob. Z toho u 20 ks podzemních

odpadových nádob na papír a u 20 ks podzemních odpadových nádob na plast navíc požadujeme detekcí
ucpání otvoru pro vhoz. K této detekcí musí dojít max. do 1 hod od ucpání otvoru.

3. Parametry na datové propojení

1. Pro správu a údržbu systému nebude možné využit kabelová vedení a ani pevného připojení k síti Internetu

nebo Intranetu. Veškerá správa a komunikace mezi senzory a portálem bude řešena bezdrátovou technologií

Příloha č. 1 -Technická specifikace senzorických řešení a požadavky na jejich umístěni



10.

11.

12.

dle návrhu Pronajímatele (Např. LoRa, Sigfox, GSM, LTE-M, NB-loT apod.). Náklady na provoz této

technologie po dobu 16ti měsíců musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

Veškerá datová komunikace a správa musí být realizována
zabezpečenou formou.

4. Nároky na webový portál a správu systému

Management portál má být
takové SW řešení, kteréje postaveno na Cloudovém řešení a provozované jako

služba webového portálu od Pronajímatele.

Webový portál musí být v českém jazyce a musí být schopen zobrazit všechny odpadové nádoby
(senzorická

řešení) nad mapovými podklady, dle přesného GPS umístění.

Každé senzorické řešení nemusi komunikovat do centrálního portálu samostatně. Na každém ze stanovišť

(více odpadových nádob na jednom místě) může být pouze jeden hlavní komunikační senzor směrem

kwebovému portálu a senzorická řešení z ostatních odpadových nádob mohou odesílat data přes tento

senzor. Nájemce požaduje pouze takové řešení,
které bude plně funkční a bude řádně zobrazovat zaplněnost

každé odpadové nádoby.

U každé jednotlivé odpadové nádoby
musí být zobrazeno o jaký typ nádoby (např. 2150 l. Reflex, G-Podz 3)

a druh odpadu se jedná (papír, plast, sklo atd.), dále pak zobrazit stav nabití baterie senzoru včetně

notifikace/zvýraznění nízkého stavu baterie, teplotu včetně notifikace/zvýraznění požáru, obsazenost

odpadem včetně notifikace/zvýraznění při dosažení hladiny naplnění 75 % a 100 %, případně

notifikace/zvýraznění ucpání otvoru pro vhoz, časová známka měření
a informace o výsypu.

Webový portál musí být schopen zobrazit historii veškerých nasbíraných
dat od všech senzorů.

Webový portál musí být schopen filtrovat zobrazené údaje (dle druhu odpadu, typu nádoby, stavu zaplnění,

nízkého stavu baterie apod.).

Webový portál musí poskytnout návrh optimalizace jednotlivých svozových tras a poskytnout informace o

procentuální úspoře v najetých km pro všechna svozová vozidla (kolik km se najede dnes a kolik km by se

najelo v případě využití navržených
optimalizací a četností svozů) nebo čase nutném k provedení svozů (dnes

je potřeba X hod/měsíc na zajištění svozu, i když není plná zaplněnost odpadové nádoby, kolík by bylo

potřeba hodin pro svoz po jeho optimalizaci).

Pro získání informace o procentuální úspoře musí být
také možnost definovat parametry svozových vozidel

(např. nosnost, objem, spotřebu pohonných
hmot, druh odpadu apod.)

Webový portál musi vést log o jednotlivých nastaveních systému
nebo senzorů.

Musi být zajištěna možnost přístupu
do webového portálu a měnit nastavitelné parametry senzoru i přímo

na stanovištích odpadových
nádob.

Pronajímatel poskytne Nájemci 10 uživatelských přístupů a právo portál využívat na 16 měsíců.

Dostupnost webového portálu musí být naplněna z minimálně 99,5 % za měsíc.

5. Nároky

funkcionalit řešení nad rámec

na mobilní aplikace (pouze pro účely hodnocení

minimálních požadovaných

parametrů)

Provedení mobilních aplikací může být v jedné ze dvou variant, jako samostatná mobilní aplikace nebo jako

responzivní webová aplikace. Dále musí být v českém jazyce.

Dostupnost mobilni aplikace pro platformy s operačními systémy iOS, a pro Android.

Mobilní aplikace nebudou veřejné. Budou dostupné pouze pro uživatele Nájemce v

uživatelských přístupů (licencí, zařízení) po dobu 16 měsíců.

definovaném počtu



Mobilní aplikace pro veřejnost (občany) musí zobrazovat nejbližší stanoviště odpadových nádob dle aktuální

polohy mobilního zařízení, jejich zaplněnost dle posledního odeslaného stavu a v případě jejich plné

obsazenosti, tak možnost zobrazit nejblížší další stanoviště. To vše nad mapovými podklady. Tato aplikace

bude pro uživatele Nájemce v počtu 10 uživatelských přístupů (licencí, zařizení).

Mobilní aplikace pro pracovníky města (městská policie, úklidová firma apod.) musí umožňovat nahlášení

závady přímo ze stanoviště. To vše nad mapovými podklady. Tato aplikace bude pro uživatele Nájemce

v počtu 10 uživatelských přístupů (licencí, zařízení).

Mobilní aplikace pro svozové společnosti musí umožňovat nahlášení závady přímo ze stanoviště, informace

pro řidiče svozových vozidel, dále pak správu a plánování svozů, včetně notifikace/zobrazeni požáru, ucpání

otvoru pro vhoz, převrácení nádoby atd. Tato aplikace bude pro uživatele Nájemce v počtu 2 uživatelských

přístupů (licencí, zařízení).

6. API a Datová platforma hl.m. Prahy

Data budou přenášena do Datové Platformy s maximálním přenosovým zpožděním 3 sec od vzniku datové

informace v souvislosti s nastavenou frekvencí komunikace.

Poskytnutí dat Pronajímatelem bude zajištěno skrze API rozhraní. API bude postavené na filosofii REST,

implementováno nad zabezpečeným protokolem HTTPS (včetně vracení stavových kódů), výstup dat ve

formátu JSON nebo XML. Minimální dostupnost dat přes rozhraní APl je 99,5 % za měsíc (to znamená

nedostupnost dat je nejvíce 3,6 hodiny/měsíc).

Pronajímatel dodá Nájemci řádnou dokumentaci komunikačního APl.

Poskytovaná data budou zasílána PUSH metodou na definovanou URL Nájemce při změně některého

z atributů nebo dle nastavené frekvence. Požadované informace:

4.1. unikátní identifikátor zařízení,

4.2. název lokality (např. adresa),

4.3. druh odpadu,

4.4. typ odpadové nádoby,

4.5. datum instalace,

4.6. poloha zařízení ve formátu GPS,

4.7. hladina zaplněnosti,

4.8. teplota,

4.9. informace o stavu nabití baterie

4.10. další informace poskytované senzory Pronajímatele

Veškeré změny týkající datové komunikace a API budou hlášeny na email: nebude-

Il dohodnuto jinak

7. Seznam odpadových nádob

Seznam jednotlivých odpadových nádob a jejich stanovišť je uveden v následujících dvou přílohách. Každá

z příloh odpovídá jedné svozové společnosti.

Kontakt na zástupce svozových společností:

2.1. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,

2.2. Pražské služby, a.s., Mgr. Michal Šlmíinger,
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K VHVHd 15V? VXS153W K VHVHd ' 0153W 3AON K "Fld EZK

K VHVHd 15V? V315L53W VNW15 V1VW K "Fld ZZK

K VHVHd 15V? V>1553W VNWIS VWW K "Fld KZK

K VHV“ 15V? VX5153W VNW1S VIVW K "Fld DZK

I vuvua asy: yxsjsaw vrmus yww I nous eu

K VHVHd 5V? V!5153W VNVHLS VWW K "Fld EKK

K VHVdd 15V?_VX5J53W VNVUIS \�qq��gq�_������@���w���_�� K "Fld LKK

K VHWd 15V? VX553W 0153W3NV15 K "Fld 9KK

1 vnvua asy; yxsxsaw D153W3HVL5 1 runa sn

K VHVHd 5V? VXS153W 053W 3HV1S K "Fld HK

K VMVUd 15V? VX553W 053W 3141115 K "Fld EKK

K VHVKM 15V? VX5153W K VHVUd * 0153W 3AON K "Fld ZKK

K VNVHd 5V? VM553W K VNVHd — 053W 3AON K "Fld KKK

5 VHWd 15V? VX5153W AOH'J|WS S "Fld DKK

5 VHWd 15V? VX5153W AONJ|WS 5 "Fld 60K

5 VNWd 15V? V)l5153W AUHJIWS 5 "Fld BDK

9 VHVUd 15V? VX553W ADHDIWS 5 "Fld LUK

5 VHVHd 15V? VXS1S3W AdDDENN 5 "Fld 90K

5 VHVHd 15V? VX5153W MJQOBMH 5 "Fld SDK

s vuvua sv: yxsxsaw Aazposmn s runa vox

5 VHVKld 15V? VXSLS3W AdDDBWIII 5 "Fld EOK

9 VHVHd 15V? VX5153W Jil/KDU 9 "Fld ZUK

9 VNVNd 5D VX5153W JJIADG 9 "Fld KDK

9 vnm 15V? yxsísgw samec 9 etwa not

9 VHWd 15V) VX5153W DIIKGO 9 runa 66

9 VMVHd 15V? VX5153W ZDI/UŠO 9 "Fld 96

L VHVBd 15V? yxsxsaw zmnnsnou 1. runa Ls

L VHVHd 5V? VXS53W DIAD$TION L "Fld 95

L VHVHd 15V? VX553W DIAD$310M L "Fld 55

L VMWd 15V? VX5153W IJIAOSJ10N L "Fld VE

K vnwa 15V? VX553W 053W 3141115 K "Fld EG

t vuvua sy; ymsaw mrav: sum v nam zs

t vnvua 15V.: yxslsaw msgw arms I mna rs

K VHVKId 15V? VX5153W 053W 311115 K "Fld 05

9 VHVBd 15V? V)l5153W JJNJEHB 9 "Fld 69

9 VNWd 15%) VX5153W ganaana 9 "Fld 98

9 VHVHd 15V? VX5153W QJNJBKI! 9 "Fld 19

9 nn ymsaw qzuasna 9 "&=-ld 99

9 mm JZNJEM 9 tuna se

9 VHVUd 15V? VX5153W ?]N]EK\9 9 "Fld W

9 VHVNd 15V? VX5153W JZNJBDE 9 "Fld EB

9 VHWd 15V? VX5153W QSNJEDB 9 "Fld KB

9 vuvua ymsgw aanzana 9 runa m

9 mnu mmm gangem: 9 runa ma

9VHVM1SV? "yxslsw aawza 9 Ruud GL

9 vuwa- gggw samu 9 mna u

9 VHVHd 15V? VX51S3W 931/1130 9 "Fld LL

9 VNWd 15V? VXS153W SJIABD 9 "Fld 9L

9 VNVHd 15V? VX5153W 331MB! 9 "Fld 5L

K VHV“ 15V? VX5153W 053W 3HV15 K "Fld u

K VHVHd 15V? VX5153W 053W 3111115 K "Fld EL

x VNWd uv: yxsLsaw ouaw axus ! cum u

K VNVNd 15V? VXS153W D153W3HV15 K "Fld Kl

K VHVUd 15V? V>I5L53W K vmrua * 0L53W 3AON K "Fld DL

K VHVHd 15V? V)I5153W K VNWd ' 053W 3ADN K "Fld 69

K VHVHd 15V? VX51S3W K VIIVUA * 0153W 3AON K "Fld 89

K vmnu ny; yxslsaw K VHWd - 053W amu K runa 19

K WVM un yxsxsaw r vuvud - 0153911311011 t mw 99

K VHVHd 15V? V>15153W K VMVUd * 0153W3AON K "Fld 59

K VHVKH 15V? VX553W K VHVHd ' 053W MON K "Fld V9

K VHVKM 15V? VESISEW K VHVNd 053W N K "Fld E9

VNVHd 15V? VX5153W 3311105310“ Pulu.: Z

L VHVUd 15V? VX5153W SJIADSNDN "Fld

L VIKVKd 15V? VX553W DIADSDOH ? "d

L VHVNd 15V? VX51Š3W 3311117531011 L "Fld 5

L VMWd 15V? VX553W DIAOSIKOH "Fld 115

L VHVHd 5V? VX5153W ŠJKAOSZTDH "Fld 5

L VHVHd 15V? VX5153W ZDIADSNDH "Fld

VMVHd 15V? VX51Š3W DIADSDON "Fld

9 VMVBd 5V? VX553W NNJBHE 9 "Fld v

9 VHVHd 15V? VXS53W ganzen: 9 "Fld E

9 vn ud 15V? yxszsaw ganaana 9 tuna zs

9 vnvua 15V; yxsxsgw QJNEHHG 9 runa ts

5 VHWd 15V? VX5153W A011) WS "F d

5 VNVNd 15V? V>l553W AGH) WS "Fld SV

5 VHVHd 15V? VXS153W ADHD WS f "d BV

5 VHVHd 15V? VX5153W AONZHWS "Fld V

9 VHVHd 5V? VX5153W DIMEG "Fld 99

9 VNVHd 15V? VX5153W EJIABCI 9 "Fld v

9 VHWd 15V? VX5153W JJIABG 9 "Fld W

9 VNVHd 15h) V>1553W ZDI/KDU "Fld (V

K VHVHd 15V? V>l553W 053W 3HV5 K "Fld ZV

K VHVHd 15V? VX5153W 053W 3111115 K "Fld V

K vnvua 15V? yxsxsaw ouaw arms K rum: ov

K VHVUd 15V) VXS153W 053W 3UV5 K "Fld GE

K VHVNd 15V? VX51S3W 053W 38115 K "Fld BE

K VKVHd 15V? VXS1S3W 053W 3HV5 K "Fld LE

9 vuvud yxsxsaw gangem: 9 runa 9:

9 VNVHd ny,; yggsaw 331138118 9 ewa se

9 VHVKld 15V? VX5153W JZNJBHB 9 "Fld VE

9 VHYNd 5D V)I5153W QJNJBHB 9 "Fld EE

9 VNWd 15V? VX5153W JJNJBRG 9 "Fld ZE

9 VHVM 15V? V>15153W QJNJEHE 9 "Fld KE

K VHVHd 15V? VX5I53W K VHVHd * 053W 3AON K "Fld DE

K VHVKId 5V? VXS153W K VMVHd * 053W 3AON K "Fld Sl

K VHVKld 15V? V)I553W K VNVHd ' 053W JAON K "Fld 91

K YHWd 15V? VX5153W K VHWd ' 053W 3AON K "Fld LZ

K VNVUd 15V? VXS53W K VNWd * 053W 3AON K "Fld 9!

K VHVHd 15V? VX5153W K VNVHd ' 053W 3AON K "Fld SK

K VHVHd15V? V>l5153W 053W 381115 K "Fld Vl

K VHVHd 15V? VXS153W 053W 3HV15 K "Fld EZ

K VHVHd 15V? VX553W 053W 31495 K "Fld ZZ

K VHVKld 15V? VX553W 053W 319/15 K "Fld KZ

K VNWd 15V? VX5153W 01S3W 3UV5 K "Fld 02

K VHWd 15V? VX553W 0153W 3HV5 K "Fld GK

9 VHVHd 15V? VX5L53W QBNJEHB 9 "Fld BK

9 VHVHd 15V? V)l5153W NNJBHB 9 "Fld LK

9 vnvuusy; yxslsaw panaana 9 uma 9x

9 vuvuu sn yxusaw mmm: 9 aqua sr

9 VMVUd 15V? VX553W DIMZG 9 "Fld VK

9 VHVHd 15V? VX553W JJMDO 9 "Fld EK

9 VNWd 15V? VXS53W 9J|M30 9 "Fld ZK

9 VNWd 15V? VXS53W !?!/KBD 9 "Fld KK

9 VHVHd 15V? VX5153W NMTISTIJA 9 "Fld DK

9 VHVHd 15V? VX5L53W NMWSJTJA 9 "Fld 5

9 VHVHd 15V? VX51S3W NMVISJIJA 9 "Fld E

9 VNWd 5V? V>1553W NMWSTIJA 9 "Fld

9 WWW 1m yxsísaw nymfa-m 9 ewa 9

9 mm ny; yxsxsaw Nylmmzn 9 runa s

K VHVHd 15V? V115153W VNVHIS VKVW K "Fld V

K vnwa asy; yxsmw vuvuxs yuvw ! euru E

K VNWd 15V? VX5153W VNVU15 V1VW K "Fld l

K VHVHd 15V? V>15153W VNVHLS VKVW K "Fld K
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Katastr Klient Ulice stanoviště

Venkovní separace Praha - ucelená svozová trasa

katastr umístěni stanoviště PLAST počet/veiikost/četnost

Ubeň Bediichovská 1958/8 111100/12

Libeň Na Slovance 1963/42 111100/12

i. beň Kiinavá 1778/7 111100/12

L beň U Siovankv 1985/14 1x1100/14

Ubeň Batiičkuva 1969 2x1100/15

beň Namesti Na stráži 520/2 1x1100/13

Libeň Náměstí Dnváciava Holého 63/5 3x1100/14

Libeň Pivnvavnická 1942/3 iíxuoo/n

Libeň Elsnicovo náměstí 41/6 1x1100/12

Libeň Kotlaska 555/18 111100/13

Llbeň Bulovka 1495/14 1x1100/12

ubeň Kašparem náměsti 350/1 1x1100/14

um Františka Kadlece 1259/5 511100113

Libeň V zahradách 802/23 1x1100/14

Libeň Pud Báni 2021/5 1x1100/13

Líheň Pud Labufkou 785/19 1x1100/13

ubeň Horovo namesti 411/1 111100114

Libeň Primátorská 1011/41 1x1100/14 _J

Libeň Podiipného 481/21 2x11DD/14

Libeň Kubišova 1350/34 "inaxoo/n

Libeň Vailíkuva 1152/20 111100/12

Libeň U pošty 1474/1 1x1100/14

Libeň Sokolovská 457/127 111100/13

Libeň Stupňová 2000/1 1x1100/12

Libeň Davídkova 690/40 1x1100/13

Libeň Pod vodárenskou věli 1165/18 1x1100/12

um Na Kopečku 1252/1 mmm/u
Libeň Ryxiinkuva 2156/20 1x1100/13

Libeň V Holešovičkách 1489/36 1x1100/12

Ubeň Undernva 1509/2 "hmm/n

Libeň Vosmlkových 1682/13 1x1100/14

Libeň 5 K.Neumanna 2008/1 1x1100/12

ubeň Braunerova 512/25 1x1100/14

Libeň Na Žertvách 860/28 zxuoom

Libeň U Baiabenkv 2169/2 2x1100/12

Libeň Kotlaska 815/26 1x1100l14

Libeň Na Truhlářce 2065/2 111100/13

Libeň Na Stráži 1596/27 1x1100/14

Libeň Stiiikavská 707/10 111100/13

Libeň Konšeiská 453/29 1x1100/13

Libeň Kubišova 1860/35 1x1100/13

Libeň Na Úbočl 1398/1 1111100/13

Libeň Nad Roknskou 111/7 1x1100/12

Libeň Na Labufte i 2262/11 1x240/Z1

Libeň Ns Pecich 630/6 1x1100/12

Libeň Na Rokytce 1514/20 2x1100/14

Libeň Vnsmiknvých 102/3 111100/14

Libeň Pllmáiorská 222/26 111100/12

Libeň Konšeiská 1015/9 1x1100/13

Libeň Na Rokytce 1114/10 111100/14

Libeň Na Slovance 1616/17 1x1100/12

Libeň Na Malém itiinu 1745/10 1x1100/13

Libeň Zenklova 59/10 211100/13

Libeň V Mexihuil 1212/17 1x1100/14

Libeň Nad Rokuskuu 1376/26 1x1100/12

Libeň Kalia Hlaváčka 2277/1 111100/12

Libeň Nad Dkrauhiikem 2292/7 1x1100/12

Libeň Lhotákova 2300/16 1x1100/12

Libeň Nad Dkrouhiíkem 2293/9 1x1100/12

Libeň Nad Okruuhlikem 2351/10 111100/13

Libeň Nad Oklouhiikem 2365/17 Zx1100/13

Libeň Nad Okrouhiíkem 2294/11 1x1100/12

Libeň Březenská 2466/6 111100/12

Libeň Menciova 2469/16 111100/12

Libeň S.K Neumanna 986/15 1x1100/12

Libeň Zenklova 41/33 1x1100/13

Libeň Vojenova 2481/7 111100/12

Počet podzemních udnadnich nádob 124

Počet nadzemních odpadnich nádob 75

Celkem zon
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Příloha č. 1.2 - AVE

Pořadí Kolik e mist? odpad IMěstská část Městská část | Ulice ČP rm nádoby
1 1 papír Praha 9 Střížkov Litvínovská 288 G-Podz 3 M

2 0 plast Praha 9 _iS—třížkov _iLitvlnovska' _i_288 G Pudl 3 2
a o sklo —"

Praha 9 Střížkov Utvínovská zaa G Podz3 z

4 0 čiré sklo Praha 9 S
' '

ov Litvínovská 288 G Podz 3 B

5 0 tetra Praha 9 S ov
lLítvínovska 288 G Podz 3 T

6 | 1 papir Praha 9 Líheň Sokolovská 972/195 u Gongu sLfiG-Podz 3 M

7 0 plast Praha 9 Libeň Sokolovská 972/195 u Gongu 972 G-Podz 3 Ž

8 0 sklo Praha 9 Libeň Sokolovská 972/195 u Gongu 972 G Podz 3 Z

9
i

0 čiré sklo lJraha 9 Éeň Lslkoiovská 972/195 u Gongu _[_9_72 land: 3 B

10 O tetra Praha 9 Libeň Sokolovská 972/195 u Gongu 972 G-Podz 3 T

L 11 1 tetra Praha 9 Libeň Podvinný mlýn 2347 G-Podz 3 T

12 o _i papír Praha 9 _lLíbeň Jgodvinný mlýn 2347 G-Podz a M

13 0 plast —i Praha 9 Libeň Podvinný mlýn 2347 End: 3 Ž

14 0 skio | Praha 9 Libeň Podvinný mlýn 2347 G-Podz 3 Z

15 0 čiré sklo Praha 9 líheň Podvinný mlýn 2347 G-Podx 3 B

1-6__i 1
i?

tetra Praha 9 Vysočany-j Prouzova 792 G-Podz 3 T

17 0 papir ljraha 9 Vysočany Prouzova 792 G-Podz 3 M

[_ 18 0 plast Praha 9 Vysočany Prouzova 792 G-Podz 3 Ž

19 O sklo Praha 9 Jvysočanv Éouzova 792 G-Podz 3 Z

20 | 0 i čiré sklo T Praha 9 Vysočany Prouzova -—r792 [G-Fodz 3 B

21 1 tetra Praha 9 Prosek Kllčovská 293 G-Podz 3 T

22 0 papír Praha LiProsek Kiíčovská 293 G-Podz 3 M 1

23 0 plast Praha 9 Prosek —iKlíčovska' 293 G-Podz 3 Ž

u o
ii

sklo _|_ Praha 9 Prosek Kllčovská _|_z93 G-Podz 3 z

| 25 O čiré skio Praha 9 Prosek Klíčovská 293 G-Podz 3 B

26 0 kovy nádoba vedle stanoviště Praha 9 |Prosek Klíčovská 293 1,1-KOVY
27 1 tetra Praha 9 Prosek _iP_lskovcová 737 G Podz 3 T

28 i_- 0 J papir íi Praha 9 Prosek Pískovcové 17737 G-Podz 3 M

29 0 plast Praha 9 Prosek Piskovcová 737 G-Podz 3 Ž

30 0 sklo Praha 9 IProsek Plskovcová 737 G-Podz 3 Z

31 0 čiré skio Praha 9 Prosek Wlskovcová 737 G-Podz 3 B

az 1 ii tetra _[_ Praha 9 Prosek Veltruská saa G-Podz 3 T

33 0 | papir Praha 9 Prosek Veltruská 538 G-Podz 3 M

34 0 plast Praha TiProsek Veltruská 538 G-Podz 3 Ž

35 0 skio Praha 9 Prosek Veltruská S38 G-Podz 3 Z

36 i 0 |_ čiré sklo _i_ Praha 9 Prosek Veltruská S38 G-Podz 3 B

ř
37 1 tetra Praha 9 Prosek Kytlická 779 G-Podz 3 T

38 0 papír Praha 9 Prosek Kytlická 779 G-Podz 3 M

39 0 plast Praha 9 iProsek Kytlická 779 G-Podz 3 Ž

40 i_- 0 skio Praha 9 Prosek Kytlická 779 G-Podz 3 Z

41 0 čiré skio Praha 9 Prosek Kytlická 779 G-Podz 3 B

42 1 tetra Praha 9 iProsek Mimoňská 1243 G-Podz 3 T

43 0 papír Praha 9 Prosek —iMimoňská 1243 G-Podz 3 M

44 0 plast _! Praha 9 Prosek Mimoňská IZÉG-Podz 3 Ž

45
i—

D _! sklo Praha 9 Prosek Mimoňská 1243 G-Podz 3 Z

46 0 čiré skio Praha 9 Prosek Mimoňská 1243 G-Podz 3 B

47 1 tetra Praha 9 Střížkov pablonecká 358/25 x Šluknovská G-Podz 3 T

48 0 p_ap_lr Praha 9 Střížkov Jablonecká 358/25 x Šluknovská G-Podz 3 M

49 0 i plast Praha 9 Střížkov Jablonecká 358/25 x Šluknovská G—Podz 3 Ž

50 0 sklo Praha 9 Střížkov Jablonecká 358/25 x Šluknovská G-Podz 3 Z

51 O čiré sklo Praha 9 Střížkov Jablonecká 358/25 x Šluknovská G-Podz 3 B

52 1 tetra Praha 9 Střížkov Rumburská 244 G-Podz 3 T

53 0 papír
|

Praha 9 Střížkov Rumburské 244 G-Podz 3 M

54 "i o i“ plast Praha 9 Střížkov Rumburské 244 G-Podz 3 2
55 O skio Praha 9 _iStřržkov Rumburská 244 G-Podz 3 Z

5G 0 čiré sklo Praha 9 Střížkov Rumburské 244 G-Podz 3 B

57 1 tetra Praha 9 Prosek Bohušovicka-Bíllnská 504/21 G-Podz 3 T

S8 0 papír Praha 9 Prosek Bohušovlcká Bílinská 504/21 G-Podz 3 M

59 0 plast Praha 9—iProsek Bohušovická Bílinská 504/21 G-Podz 3 Ž

60 0 sklo raha 9 ro ek Bohusovrcka Bílinsko 04/21 G-Podz 3 Z

61 0 čiré skio Praha 9 Prosek Bohušovícká Bílinská 04/21 G-Podz 3 B

62 1 papír Praha 9 Vysočany Nemocniční 781 G-Podz 3 M

63 0 plast Praha 9 Vysocany Nemocniční 781 G-Podz 3 Ž

64 D sklo Pr ha 9 Vysočany Nemo nicní 781 G-Podz 3 Z

i“"l'"
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Pořadí Kollkle mist? odpad Městská část Mčstsidi část Ulice

Praha 9 Vysočany Nemocniční

0

1

74

75 0 a ir Praha 10 Vršovice U Vršovického nádraží

76 0 a lr Praha 10 Vršovice U Vršovického nádraží

7 O last Praha 10 Vršovice

78 O last Praha 10 Vršovice U Vršovického nádraží

1 Praha 10

0

O

84 0

1

0 čiré skio Vršovice

87

Praha 10

Praha 10 Litevská 1174/8 Jakutské

Praha 10

92 tetra

93 Praha 10 Vršovice

94

0

98 o a lr Praha 10 Malešice Nad užlablnou

99 o last Praha 10 Malešice Nad Užlablnou

sklo

0

0 LETNANY

Praha 3

105 O

106 0 papír

0

109

0

0 plast

0

0
Českobratrská

116 čiré sklo

1

121 D

O

124 tetra Praha 3 Žižkov Jeseniova

125 1 papir Praha 3 Žižkov nám.Barlkád (proti Roháčova 75)

126 0 papír Praha 3 Žižkov

127 plast ižkov

128 0 plast Praha 3 Žižkov nám.Barikád (proti Roháčova 75)

781

708

708

nád

G Podz 3

G Podz 3

G Pod: 3

G- Podz

G Podz

G Podx 3

G-Podz 3 Ž

G-Podz 3 B

G-Podz 3 Ž

G-Podz 3 M

G-Podz 3 M

G-Podz 3 Ž

G-Podz 3 Ž



Pořadí Kolik je míst? odpad Městská část Městská část Ulice ČP Typ nádoby

130 čiré sklo Praha 3 Žižkov nám.Barlkád (proti Roháčova 75) G-Podz 3 B

131 tetra Praha 3 Žižkov námBarikád (proti Roháčova 75) G-Podz 3 T

132 tetra Praha 3 Žižkov Lucemburská 1579/33 -Baranova G-Podz 3 T

133 papír Praha 3 Žižkov Lucemburská 1579/33 -8aranova G-Podz 3 M

134 papír Praha 3 Žižkov Lucemburská 1579/33 -Baranova G-Podz 3 M

135 plast Praha 3 Žižkov iLucemburská 1579/33 -8aranova G-Podz 3 Ž

136 plast Praha 3 Žižkov Lucemburská 1579/33 -Baranova G-Podz 3 Ž

137 sklo Praha 3 Žižkov Lucemburská 1579/33 -Baranova G-Podz 3 Z

138 čiré sklo Praha 3 Žižkov Lucemburská 1579/33 -Baranova G-Podz 3 B

139 papír _iPraha 3 Žižkov Bořivojova 761/97-Ježkova 761 G-Podz 3 M

140 papír Praha 3 Žižkov Bořivojova 761/97-Ježkova 761 G-Podz 3 M

3m plast Praha 3 Bořivojova 761/97-Ježkova 761 lis-Podz 3 ž

142 plast Praha 3 Bořivojova 761/97-Ježkova 761 G-Podz 3 Ž

143 sklo Praha 3 Bořivojova 761/97-iežkova 761 G-Podz 3 2

144 čiré sklo Praha 3 Bořivojova 761/97-Ježkova 761 G-Podz 3 B

145 papír Praha 3 Žižkov Jeseniova 2593/98—Ambrožova 2593 G-Podz 3 M

146 papír Praha 3 Žižkov Jeseniova ZS93/98-Ambrožova 2593 G-Podz 3 M

147 plast Praha 3 Žižkov Jeseniova 2593/98-Arnbrožova 2593 G-Podz 3 Ž

148 plast Praha 3 Žižkov Jeseniova 2593/98-Ambrožova 2593 G-Podz 3 Ž

149 sklo Praha 3 Žižkov Jeseniova 2593/98-Ambrožova 2593 G-Podz 3 Z

150 čiré sklo Praha 3
"

Jeseniova 2593/98-Ambrožova 2593 G-Podz 3 B

151 tetra __lPraha 3 Jeseniova 2593/98-Ambrožova 2593 G-Podz 3 T

tetra Praha 3 Žižkov Rokycanova 240/27-Sabinova 240 G-Podz 3 T

papír Praha 3 Žižkov Rokycanova 240/27-Sabinova 240 G-Podz 3 M

Rokycanova 240/27-Sabinova

Rokycanova 240/27-Sabinova

240 G-Podl 3 M

240 G-Podz 3 Ž

sklo Praha 3

Rokycanova 240/27-Sabinova 240 G-Podl 3 Ž

Rokycanova 240/27-Sabinova 240 G-Podz 3 Z

čiré sklo Praha 3 Žižkov Rokycanova 240/27-Sabinova 240 G-Podz 3 B

papír Praha 3 Žižkov Habrová G-Podz 3 M

papír Praha 3 Žižkov Habrová G-Podz 3 M

plast Praha 3 Žižkov Habrová 2641 G-Podz 3 Ž

plast Praha 3 Žižkov Habrová G Podz 3 Ž

sklo Praha 3 Žižkov Habrová 2641 G-Podz 3 Z

čiré sklo Praha 3 Žižkov Habrová 2641 G-Podz 3 B

tetra Praha 3 Žižkov Habrová 2641 G-Podz 3 T

tetra Praha 3 Žižkov Sudoměřská 1793/47xTáboritská 1793 G-Podz 3 T

papír Praha 3 Žižkov Sudoměřská 1793/47xTáboritská 1793 G-Podz 3 M

papír Praha 3 Žižkov Sudoměřská 1793/47xTáboritská 1793 G-Podz 3 M

plast Praha 3 Sudoměřská 1793/47xTáboritská Ě G-Podz 3 Ž

plast Praha 3 Sudoméřská 1793/47xTáboritská 1793 G-Podz 3 Ž

sklo IPraha 3 Sudoměřská 1793/47xTáborítská 1793 G-Podz 3 Z

172 čiré sklo Praha 3 Sudoměřská 1793/47xTáboritská Ě G-Podz 3 8

173 papír Praha 3 Prokopovo náměstí 175 G-Podz 3 M

174 papír Praha 3 Proko ovo náměstí 175 G-Podz 3 M

175 plast Praha 3 Prokopova náměstí 175 G Podz 3 Ž

176 plast |Praha 3 Prokopovo náměstí 175 G-Podz 3 Ž

177 sklo Praha 3 Prokopova náměstí 175 G-Podz 3 Z

178 čiré sklo Praha 3 Prokopova náměstí 175 G-Podz 3 B

179 tetra Praha 3 Prokopovo náměstí 175 G-Podz 3 T

i 180 papír Praha 3 Příběnická 942 G-Podz 3 M

| m1 papír Praha 3 Příběnická 942 G-Podz 3 M

182 plast Praha 3 Příběnická 942 G-Podz 3 Ž

183 plast Praha 3 Příběnická 942 G-Podž 3 Ž

184 sklo Praha 3 Příběnická 942 G-Podz 3 Z

185 čiré sklo Praha 3 Příběnická 942 G-Podz 3 B

186 i tetra Praha 3 Příběnická 942 G-Podz 3 T

187 1 tetra Praha 3 Pod íimpami 2562 G-Podz 3 T

188 O papír Praha 3 Pod íimpami 2562 G-Podz 3 M

189 0 papír Praha 3 Pod íimpami 2562 G-Podz 3 M

0 O plast P aha 3 Pod llmpami 2562 G Podz 3 Ž

191 O plast P aha 3 Pod íimpami 2562 G Podz 3 Ž

192 0 sklo Praha 3 Pod íimpami 2562 G Podz 3 Z

193 O čiré sklo Praha 3 Pod Iimpaml 2562 Podz B

194 1 papír Praha 3 Vinohrady Perunova 880 Podz M
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í Koněvova/Háikova 20

mííKoněvova/Hálkova 20

MííKoněvova/Háikova 20

Mětská část MBtská část Ulice ČP nědo

Perunova G-Padz 3 M

G-Pudz 3 Ž
Praha 3

G-Podz 3 Ž

880

G Podz 3 T

Praha 3

Praha 3

Praha 3 Žižkov
G-Podz 3 M

Koněvova/Ha kova 2D

detekce ucpání otvoru pro Vhůl do 1 hod

odpad

aplr

last

pa ír

plast

plast

skla

tetra

pa Ir

papír

last

skla

čiré sklo

tetra

pa ír

papír

plast

Pnřadl Kulik emlst?

195

204

O

OHOODOD
HOOD

218

219

220 O

o
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smarter

Návrh technického riešenia

Technická špeciňkácia ponúkaných senzorických riešeni

Sensoneo Single senzorje unikálne senzorické zariadenie vyvinuté na meranie hladiny naplnenosti

odpadových nádob. Senzory sú založené na ultrazvukovej technologii, sú robustné, vode odolné,

nárazu vzdorné a sú schopne odolaťpokusom o ich poškodenie vandalmi. Senzory sú plne funkčne

v teplotnom rozsahu od -30“C do +70"C a sú schopné merať akýkolvek druh odpadu až do hlbky 255

cm, pričom ich životnost dosahuje až 7 rokov. Výdrž senzorov zabezpečujú vysoko výkonné

vymenilelné baterie, ktoré zákaznlka pravidelne informujú a miere ich nabitia. Frekvencia komunikácia

senzora je konfigurovatelné cez webový portál (predvolene 6x denne, v pripade potreby aj viac).

Senzory sú schopne okrem výšky hladiny odpadu merat“ aj teplotu v konlajnerl a sú tiež vybavené

signalizáciou v pripade požiaru a kontrolou vertikálnej pozicie, ktorá upozorni na prlpadné prevrátenie

konlajnera. Rozmery Single senzora sú 50 mm/ 120 mm/ 54 mm a jeho váha je 165 g (bez baterii)

resp. 215 g (s batériami). Viac informácií najdete v priloženej tech. dokumentácii,

Špeciňkácia komunikačnej technológie

Zber a rýchly prenos dát bude prebiehat' použitím IoT siete Sigfox. Bezdrólová slet“ Sigfox využiva na

posielanie správ 200 kHz z verejne dostupného a nelicencovaneho pásma (BGB - 869 Mhz a 902 až

928 MHz v závislosti od regionu). Sigfox využlva technológiu Ultra Narrow Band (UNB) v kombinácii s

DBPSK a GFSK moduláciou. Každá správa je 100 Hz široká a prenášaná rýchlosl'ou od 100 do 600

bitov za sekundu, pričom rýchlosťprenosu správ závisl od konkrétneho regionu.

Prenos správ medzi zariadeniami a siet'ou je nesynchronizovaný. zariadenia vysielajú každú správu

trikrat a na troch róznych frekvenciach (frekvenčně preskakovanie). Základňové stanice monitorujú

celé frekvenčně spektrum a vyhladávajú UNB signály na demoduláciu.

Sigfox navrhol komunikačný protokol specialne prispósobený pre prenos malých správ. velkosť

obsahu správy odosielanej zo zariadenia je maximálne 12 bajtov a prijlmanej 8 bajtov. Celková

velkosťodosielanej správy je 26 bajtov.

V ac informácií nájdete v priloženej tech. dokumentácii.

Pri inštalácii senzorov nedochádza k poškodeniu odpadových nádob. inštalácia je zároveň prevedená

spósobom, ktorý v prípade potreby zabezpečuje bezpečnú de-inštalaciu senzorov. Technicke výkresy

umieslnenia senzorických riešenl v odpadovej nádobe nájdete v prllohe.

Sensoneo, j.s.a, Science park, Ilkovicova 8, Bratislava, Slovakia

Company ID: 5G 746 057 Tax ID: 2120480373 VAT ID: SK2120480373
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Mariage waste smarter

Špecifikácia portálu zobrazujúceho dáta zo senzorických riešeni senzorov

Sensoneo Smart Waste Management System (SWMS) je výkonný portál založený na cloudovomriešeni poskytovaný ako sluzba webového portálu. SWMS umožňuje koncovým zákaznlkom
kontigurovať, monitorovat a spravovať ich každodenně podnikanie. SWMS ponúka neobmedzenéukladanie zákaznlckych dát. Údaje sa uchovávajú 10 rokov. SWMS je k dispozícii v 10 různychjazykoch (sk, cz, en, de, fr, es, ru, hu, gr, arabic) a ponúka integráciu prostredníctvom REST APl aMQTT APl. SWMS pozostáva zo 6 modulov: Dashboard, Stojiská, Výjazdy, Reporty, Monitoring,Administrácia

Dashboard modul pozostáva z 3 podsekcil - Kontajnery, Vozídlá a Výsypy. Podsekcia Kontajneryponúka nad mapovými podkladmi vizuálny prehled dát nameraných Sensoneo senzormi s možnosťoupríbllženia, výberu a zlskania podrobnosti o kontajneri (typ a velkosťkontejneru, druh odpadu atd'.).Vo forme tabulky sú zároveň vizualizované údaje o obsadenosti kontajnera odpadom (s farebnýmzvýraznenlm pri dosiahnutl hladiny naplnenia 75% a 100%), o časovej známke posledného merania,zobrazená je tiež notitikácia upchatia vhadzovacieho otvoru a notifikácía nlzkeho stavu batérie.Z podsekcíe Kontajnery móže Operátor priamo spustiťplánovanie zberných trás manuálne alebo
automatizovaným spósobom. Podsekcia Vozidlá umožňuje na mape operátorovi sledovat" naživoaktualne prebiehajúcu zvozovú operáciu a podsekcia Výsypy umožňuje operátorovi systému zlskaťkomplexné informácie o počte uskutočnených výsypov na jednotlivých kontejnerových stanovištiachza určený časový interval.

Modul Stojiská ponúka uživatelsky jednoduchý sposob konňgurácie stojlsk a im pridelenýchkontajnerov. Pozlcia, čas siete, časy merania, typ odpadu a iné cenné atributy.
Modul Výjazdy poskytuje informácie o plánovaných a vykonaných trasách, ako aj informácie o riadenlflotily. Trasy sú plánované z panela s nástrojmi Dashboard buďautomaticky, alebo manuálne nazaklade preferencie zákaznlka. Naplánované trasy sú dostupne aj prostredníctvom mobilnej aplikáciepre vodičov. Modul poskytuje návrh optimalizácie jednotlivých zvozových trás a dokáže tiež poskytnutinformácie o úspore v najazdených kilometrech pre všetky zvozové vozidlá. Riadenie flotily poskytujenástroje na konňguráciu vozového parku (nosnost, objem, spotreba, druh odpadu, náklady nakilometer, náklady na hodinu, ňxné náklady atd), dep a vypúšťaclchmiest

Modul Reporty poskytuje informácie o údajoch zlskaných z mobilnej aplikacie pre občanov a vodičovModul tiež zobrazuje rózne typov alarmov, ako požiarny alarm alebo alarm náklonu

Modul Monitoring poskytuje monitorovacie informácie na analýzu meranl kontajnerov vrátanenaplnenosti, stavu nabitia batérie, teploty a tiež analýzu internetových správ a SMS správ prijatých zsietl GSM a IoT.

Modul Administrácia umožňuje partnerovi registrovat nového použlvatelov nového zákaznlkov a novémestá.

Viac informácií nájdete v priloženej tech. dokumentácii.

Aplikácia Smart Analytics

súčasťouSensoneo riešenia je aj aplikácia Smart Analytics ktorá na základe dát zo senzorov
umožňuje zákazníkovi doslova porozumieťodpadu ktorý spravuje Vďaka tejto Analytike može klientdetailne vidieť, ako konkretne časti mesta produkujú odpad v akom objeme a akej periodicite, aký jepomer medzi komunálnym a separovanym odpadom, do akej miery su kontajnery zaplnené privývoze, nakolko je využívaná ich kapacita a aké efektivne su zvozové trasy Vďaka tomu može klientpremyslene plánovaťumiestneníe kontajnerov ich kapa t u ni Viac informaci najdetev priloženej tech. dokumentácii.

Sensoneo, j.s.a, Science park, Ilkovicova 8, Bratislava, Slovakia

Company ID: 50 746 057 Tax ID: 2120480373 VAT ID: SK2120480373

USENSONEOD
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Manage waste smarter

Špeciňkácia mobilných aplikácii

Citizen App - mobilná aplikácia pre občanov, umožňuje občanom vidieťa použlvať údaje zo Sensoneo

senzorov. Aplikácia informuje ludl o najbližšom dostupnom prázdnom kontajneri na základe aktuálnej

polohy mobilného zariadenia, poskytuje informáciu o aktuálnej naplnenosti odpadových nádob a tým

občanom umožňuje, aby boli environmentálne zodpovednejšl pri Iikvidácii odpadu. Všetko

samozrejme nad mapovými podkladmi. Aplikácia je dostupná v českom jazyku pre operačně systémy

iOS a Android.

Driver App — mobilná aplikácia pre vodičov, ktorá naviguje vodičov vozidiel na zber odpadu po

optimálnej trase, ktorú vopred naplánoval operátor vo webovej aplikácii SWMS. Navigácia je
navrhnutá špeciálne pre vozidlá na zber odpadu.

Operator App — mobilná aplikácia pre operátorov poskytuje prlstup k nástroju plánovania

inteligentných ciest pre operátorov v teréne. Naplánujte, spravujte a upravujte trasy zberu odpadu
odkialkolvek.

Sensoneo, j.s.a, Science park, Ilkovicova 8, Bratislava, Slovakia

Company ID: 50“ 746 057 Tax ID: 2120480373 VAT ID: SK2120480373
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Sensoneo

Single Senzor LoRa

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

www.sensoneo.com/knowledge
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V balení naleznete:

o Single Senzor LoRa / Sigfox

Usemsoneon

www.sensoneo.com/knowl

OBSAH BALENÍ

o Dižák pro uchycení



Zvolte m sto instalace

Vhodné umístění je důležité kvůli optimálnímu výkonu senzoru. Dbejte na následující:

o Zařízení by mělo směřovat dolů do středu dna nádoby. Mějte na paměti, že

minimální vzdálenost pro měření začíná 15 cm pod senzorem. Při instalaci na

víko by měl být senzor umístěn nejméně 40 cm od boční stěny kontejneru
(umístění A). Pokud je senzor instalován na boční stěnu, musí být umístěn

směrem od stěny, jak je znázorněno na obrázku (umístění B). Obrázek

(umístění C) znázorňuje chybnou instalaci.

o Magnet

Pozn. 1: Magnet nemusí být součastí baleni; byla-lí zásilka doručena leteckou

poštou, na n/ž se wtahujíurrř/"tá omezen/Í

Pozn. 2: Baterie nemusíbýtsoučást/baleni; byla-lizásilka doručena leteckoupoštou,

na nižse vztahujíurčitá omezen/Í

. Ujistěte se, že jste v dosahu síťového signálu (LoRa nebo Sigfox) a ID

senzoru je v síti registrováno. ID senzoru je vyznačeno na štítku.

. Používejte baterie doporučované dodavatelem: baterie AA lithium 3.6V (např.

SAFI' LS 14500)

usemsomeon

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ

MONTÁŽNÍ POKYNY

www.sensoneo.com/knowl
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3. Po inicializaci začne senzor měřit a přihlásí se do sítě. Během jedné minuty byste
měli slyšet jedno krátké pípnutí. Není-li přenos dokončen, ozvou se dvě krátká

pípnutí. V takovém případě musíte zkontrolovat, zda bylo měření přeneseno do

systému správy odpadů Sensoneo Waste Management System. Ujistěte se, že

jste v dosahu síťového signálu (LoRa nebo Sigfox).

2. Přiložte magnet k senzoru, jak je znázorněno na obrázku (zapnutí/vypnutí

senzoru). Uslyšíte čtyři krátká pípnutí.

1. Nejsou-Ii vloženy baterie, odšroubujte šroubky a vložte baterie do senzoru

(viz obrázek).

((SENSONEO))

Inicializace senzoru

www.sensoneo.com/knowl

VUTTHE

MAGNEYHERE



Pozn.: Je-li potřeba, opětovným přiložen/m magnetu na stejné misto senzor

vypnete. Vypnutíbude potvrzenojedn/řn dlouhým p/bnut/m.

ická instalace d

1. Připevněte senzor

silikonový tmel jak

2. Namontujte montážní držák se senzorem do kontejneru, jak je znázorněno na

obrázku 2 (zároveň dbejte pokynů uvedených u obrázků 1a/1b).

na montážní držák pomocí nýtů. Doporučuje se použít

o ochranu proti vodě.

USENSONEOD

www.sensoneo.com/knowl

o kontejneru

aun-unum



Funkčnost zařízení a ověření dostupnosti síťovéhopokrytí
1. Přihlaste se k nástroji Sensoneo Smart Waste Management za účelem

registrace a konfigurace zařízení (http://prodadmin.sensoneo.com/).
Postupujte dle pokynů v konfigurační příručce.

2. Nainstalujte mobilní aplikaci Sensoneo a ověřte připojení.

use soNEo»

www.sensoneo.com/knowl
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VarioSense Mini

Varianta pro odpadní nádobu

Barva: Průhledná modrá

Baterie: Výměna vyžaduje pájení

Instalace: Vruty nebo oboustranná lepící

páska

Životnost baterle: 13.000 až 30.000 zpráv (dle

vellkosti zprávy)

Adresa: Sensority, s.r.o., náměstí 14, října 1307/2, 150 00 Praha 5

Email:

Telefon:

Pohyb, Teplota, Přiblížení

(všechny jsou volltelné)

Sigfox

60x35x15 mm

ABS

|P54

Senzory:

Komunikace:

Rozměry:

Materiál:

Krytí:

Kontakt

Vzhled

Popis

o Stav baterie
— Přiblížení . TeplotaPohyb



Sensoneo

Systém pro inteligentní správu odpadu

Technické údaje

www.sensoneo.com/knowledge



Modul řídícího panelu — Dashboard — zahrnuje trojici dílčích panelů: Kontejnery,
Vozidla aSvozy. Panel Kontejnery nabízí vizualizaci dat ze senzorů Sensoneo

s možností přiblížení, výběru a získání podrobností o kontejneru, jako je jeho typ,

objem, druh odpadu, číslicový znak atd. V tabulkové podobě jsou k dispozici rovněž

údaje o naplněnosti kontejneru (včetně barevného zvýraznění dosažené úrovně při
50 %, 75 % a 100%), čas posledního měření, odhad času 75% naplněnosti,

oznámení opřevrácení kontejneru, nízké úrovni baterie či zablokovaném otvoru

kontejneru, spolu sřadou mnohem důležitějších údajů, které Operátor systému

potřebuje, aby mohl činit odpovídající rozhodnutí. Prostřednictvím Dashboardu může

Operátor dále přímo zahájit manuální či automatické plánování svozových tras.

V panelu Vozidla má možnost v reálném čase sledovat pohyb vozidel na trase svozu.

Díky panelu Svozy získá Operátor podrobné informace o počtu svozů pro každé

stanoviště v určitém časovém rámci.

Systém inteligentní správy odpadu Sensoneo (SWMS) představuje robustní řídící

platformu na bázi cloudových technologií, jejímž prostřednictvím mohou koncoví

zákazníci sledovat, spravovat a přizpůsobovat své podnikání. Partnerům zároveň

umožňuje konfigurovat veškerá zákaznická data. SWMS nabízí neomezený datový

prostor k ukládání dat zákazníků po dobu 10 let. SWMS je k dispozici v 10 různých

jazycích (sk, cz, en, de, fr, es, ru, hu, gr, arabština) a lze jej integrovat pomocí
rozhraní REST API a MQTT API. Obsahuje 6 modulů.

Moduly SWMS:

- Dashboard (údaje o kontejnerech, vozidlech a svozech)
o Stanoviště (nastavení stanovišť a kontejnerů)

o Trasy (přehled tras a správa vozového parku)
— Hlášení (stížnosti občanů a bezpečnostní oznámení)

o Monitorování (měření, zprávy IoT/SMS, „rodný list“ senzoru) *

o Správa (zákazníci a klasiňkátory) *

* Moduly ,Monitorováni“ a ,Správa' jsou dostupné pouze uživatelům s rolí Partner

((SENSONEO))

www.sensoneo.com/knowl
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iřidiči. K funkcím modulu patří návrh optimalizace individuálních svozů a poskytujerovnez přehled o úspoře najetých kilometrů všech vozidel.

Pomocí modulu Stanoviště lze uživatelsky přívětivým způsobem konfigurovatjednotlivá stanoviště a přihzené kontejnery. Dostupné údaje zahrnují pozici, síťovýčas, časy měření, druh odpadu a ostatní cenné veličiny.

Stanoviště (nastavení stanovišťa kontejnerů)

Trasy (přehled tras a správa vozového parku)

((SENSO Eol)
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Modul Hlášení shromažďuje informace získané z mobilních aplikací pro občany

a řidiče. Jeho součástí je přehled oznámení o různých typech poplachů, mj. požáru či

převrácení kontejneru.

Správa vozového parku zahrnuje nástroje pro řízení vozového parku (nosnost, objem,

spotřeba, druh odpadu, náklady na kilometr, cena za hodinu, fixní náklady apod.),

správu dep a vykládky.

Hlášení (stížnosti občanů a bezpečnostní oznámení)
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s nv

V modulu Monitorováni probíhá vyhodnocování naměřených údajů, včetn

naplněnosti kontejneru, úrovně nabití baterie senzoru, teploty, užitečného zatíženi

atd. Analyzuje zprávy zařízení IoT a SMS ze sítí IoT, resp. GSM a obsahuje také

„rodný list" senzoru se všemi souvisejícími údaji o výrobku.

((SENSO so))

Monitorování (měření, zprávy IoT/SMS, „rodný list“ senzoru -

dostupné pouze pro Partnery)

„m:

Správa (zákazníci a kíasifikátory - dostupné pouze pro Partnery)

Prostřednictvím modulu Správa může Partner zadat nového Operátora, Zákazníka,

případně Město.
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Congratulations SENSONEO, the following product is now Sigfox ReadyTM certified:

sigřox
ready

END-PRODUCT COMMERCIAL NAME: Single Sensor SFX 68

END-PRODUCT MODEL NAME: SSSFX868

RADIO CONFIGURATION: RC1

COMMUNICATION MODE: Uplink and Downlink

TEST REPORT: MDE_S|GFOX SSSIGFOX868

END-PRODUCT UPLINK RADIATION CLASS: 2

CERTIFICATION DATE: 2018 03 05

SIGFOX VERIFIED CERTIFICATE: M 000

M 0002 56GB 01

SIGFOX REFERENCE: CORP 9

This certificate is valid for this product only. y change to the certified product is to be reported to

Sigfox-as it may lead to a renewal of the igfox ReadyTM certification.

The Sigfox eadyTM logo must be us in respect of Sigfox branding guidelines.

Sigfox Ready"“ Certificate

P_ 00DE_B72F_01

Lili *

"i w

o

„'n 's

sigfox

Sigíox end Oííice

425 ru ean Roslaiid 31670 Labege. FRANCE

www sig com

RADa
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Revi 0
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Complies the requirements ofthe following documents: Directive 20|4/53/EU

The following standards were applied:

EN 60950412006/

All:2009/ Al2:20l l/ Al:2009l

A2:Z0l3/ AC:20í l

liifommiion techno ogy LqlllplllLnl. Salt-ij Gciicnil requirements

EN 301 489-1 Vl.9.Z
Elcctmmagnctíc coiriputihilit) und Radio spectrum Matters (ERM); lílcctroMagnetic

Compatibility (LMC) standard for radio equipment and scniccs; Pon l' Common

iccliniczil requirements

EN 301489-3 Vl.6.l:Z0l3
Flcctromugnclic compatibility und Radio spectrum Miitlcrs (FRM); FlcctmMugnctíc
Campulihilíl) (lzMc) sizuidnrd íor radiu equipment and services: Furt 3: Specific
conditions lhr Short-Range Devices (SRD) opci-arím on frequencies hctwccn 9 kHz

and 246 Glvlr

EN JOI 489-7 VI.3.I:2005 Flcctroningnctic cnmpuiíhííit) iiiid Radio Kpcctniin Mnticrs (PRM)

ElcctmMaunctic Ctmlpllllbllll) (PWC) standard tor radio equipment und services;

Pan 7' Specific LDHLHIIOIIS íor niobilc und porizihli. radio unií iiiicílliiry equipment of

digital Lcllllltlr radio iclcconiniuiiícaiions systems (GSM zuid DCS)

bl 2006 No. 3289

2002 96lEC

\\ 35h: clcctríua zind LlCCKTDIIIC cqiiipmcnt Dirccti\i:(\\ Lí I')

l-N ire \ oliií harmonizcd standards

lii Bratislava O2 Ol l8

Lau l
..,; „r.

...,_-...-....... uyGG73..

lVízirtin Busilu

(, LfOfÍhC board ot d rector

Sensoneo j.s.a.

Sensoneo j.s.a.

Kolláro

841 06

Residence:

Declare under sole respons

Brand Senson

Product Single
Model SSSFX

CE Declaration of Conformity

SENSONEO jsa
Sc ence Park of Cnmenlu University
llkovičnva B, 841 04 Bratislava, Slovakia

ivwwsggggggg ggm

infofagensogggom

((sENsoNEo))

vn 27

Bratislava

ibility, thai the product

eo

Sensor SFX 868

868

1: 2015 agd EN ISO 14001: 1015 ccníticnle.i hrílcieruiflhc K&Nensoneau i m1,



Manufacturer. SENSONEO ].s.a.,

Vedecký Park Univerzity Komenského, Iikovlčova 8

841 04 Bratislava, Slovak Republic

Product: Singlesensor SFX

Type: SS SFX 868

This conformity certificate conňmrs the conforrnity of the product with essential safety requirements of the

following EC/EU New Approach Directives as amended:

2014l53lEU RED Directive

European harmonized standards used for the conformity assessment:

EN 62368-12014

EN 301 489-1 V1 .9.2:2011

EN 301 489-3 V1 .6.1:2013

The certificate has been issued on the basis of the tests of the product type sample. The results are

recorded in the Conformíty assessment report No. 180500020/2 dated 22.03.2018.

C € mark can be used only ln the case of coniormity assessment according to all relevant EC/EU Directives

Issue date: 23.03.2018

Expiry date: 22.03.2021

Issue: 1

Ján B A A N Č |

Deputy of Head of Product Certification Body

CONFORMITY CERTIFICATE

No. 181299063

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠÍANY, š.p.

Certifikačný orgán certifikujůci výrobky

Krajinská cesta 2929/9

921 01 Piešťany,Slovak Republic

TSUG



This certificate is issued under the following conditions:

1.

!".“

„U.“

The certificate applies to the product type and its variations specified ln the above mentioned Confonnity
Assessment report.
The production process/factory production control is not covered by this certificate.

The certiticate does not imply that the Certification body has performed any surveiiiance or control of

the production process.
The manufacturer shall ensure the conformlty of subsequent production items with the certified type.

Changes that may affect thqoogfonnlty with the certification requirements may make the continuation of the

certiňcate validity dependent dn the evidence as for the observanoe of requirements under which the certificate

has been awarded, or on an additional evaluation.
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