




KRYCÍ LIST NABÍDKY

1

Nadlimitní v akázka na služby

Obchodní jméno:
Právní forma:
Sídlo, resp. místo 
podnikání:

Telefon:
E-mail:

Telefon:
E-mail:

Cenová nabídka

Náklady za svoz SKO za rok v
Náklady za likvidaci SKO za rok v

áklady provozování SD v
Náklady za svoz za rok v

Cena celkem v DPH
Hodnota DPH v
Cena celkem v

Telefon:
E-mail:

Razítko:

V dne 
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Smlouva o poskytnutí služeb

I.
Smluvní strany

                                      
zastoupené: Ing. – starostk
se sídlem:              nám. Svo

00287245
CZ00287245
Neplátce DPH

bankovní spojení: KB, a.s.
9005-1528691/0100

(dále jen „ “)

a

: ………………….
zastoupená: ………………….
se sídlem: ………………….
zapsána: …………………

…………………
…………………

bankovní spojení: …………………
…………………

(dále jen „provozovatel“)

„Svoz  
o “, v souladu s nabídkou 

…………..

2.

2.1. em smlouvy
a) (dále jen „SKO“) –

– ostatní nekompostovatelný odpad), 

evidence o likvidaci odpadu. E
Elektronický výstup dat musí obsahovat celkový seznam nádob svezených z jednotlivých 

Bližší specifikace 
. A.1. - harmonogramu A.3. -

technické specifikaci.
b) –

H. Máchy v souladu 
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s republiky. následujících 

- B.3. této smlouvy,
-

souladu s podmínkami specifikovanými v této 

-
-

v

c) - jedná se o svoz separovaného odpadu na území 

jsou uvedeny v smlouvy o poskytnutí 
služeb.

3.

3.1. Tato smlouva se uzavírá t .

3.2. rámci svozu 

3.3.
Zlínský kraj, 

republika.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Provozovatel je povinen v rámci bodu 2.1. této smlouvy:
a)

ost
o nakládání s odpady

b)
c) p v souladu s 

d)

e)
v .

f)    

g) p

h) dohodnout s 

i)    zajistit uložení na skládku odpovídající kategorie
j)    

odvozu odpad
k)

ob
l)   

. 
m) vždy do 15. 1. roku následujícího
n) zajistit 

odpadových nádob,   
o) k evidování obsloužených 

nádob.
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p) vést evidenci obsloužených e
.  

q)

r)  zajistí ochranu dat 

s)

t)   -KOM. Tento výkaz bude 

-KOM.
u)

u a zaslána jako hlášení o produkci a nakládání s odpady v datovém 
standardu ISPOP.

4.2. M je povinno v rámci 2.1. této smlouvy:
a) ukládat do nádob pouze odpad, pro který jsou nádoby/pytle , a to pouze 

b)
platného harmonogramu, zv

c)

d)

e)
.

f)   
v povinno
nádoby.

g) nádob.
h) za
i)    nádoby.

4.3. Provozovatel je povinen v
a) v

B.1. této smlouvy pro fyzické osoby s trvalým 

b) B.3. této smlouvy;
c)

odložených v

d) ízení a 

e) o

f)  

g) souladu 
s

h) bodu 9.5. této smlouvy, kdykoliv v

o
informace vztahující se k

i)   
techniku deklarované v nabídce. 
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j)    umo t. 
V

k)

l)    
bude Budou-li provozem 

souladu s platnou právní úpravou;
m)
n)
o) eznámenými s

p) 1). Nastane-li 
krizo

nebude moci plnit podmínky smlouvy a ve kterých bodech; 
q)

vztah k
r)   zajistit styk s

s)

- vodorovné, 
svislé) a udržovat info

t)   
odpadech 

, Ekolamp s.r.o. a Asekol s.r.o., vyjma 
objednávání race. 

u)
v) p

odpadu pro fyzické osoby,

omezit hlavní povinnost provozovatele dle písm. a) bodu 4.3. této smlouvy.
w) p

vždy
ízení dopravila. V

–
x) provozovatel odpovídá za nedostatky v evidenci a všech povinností vyplývajících z právních 

y) provozovatel odpovídá za škody vzniklé v

s souvislosti s
minimální výši 1

z) p souladu a s

4.4.
a)
b)

k problematice od
c)

1 Krizová situace je taková situace, kdy není možné zajistit využi
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d)
e)

4.5. Provozovatel je povinen v c) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

v souladu se svozovým plánem. 
b)
c) s provozovatele. je má po dobu platnosti smlouvy 

v užívání.
d) rných nádob do 3 

e)

f) po v provozovatel

nádob 
( . C.3. této 

smlouvy) je provozovatel 
provozovatel.

g) službu tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, k
Provozovatel

okamžitému úklidu jím 

h) zajistit v den svozu úklid 

v y v
na ploše do 2 m2, je provozovatel povinen stav zadokumentovat (fotodokumentace) a 

. Provozovatel je v
rámci termínu daného svozovým plánem. Tento úklid je 

zahrnut v
i) dojde- provozovatel

provozovatel
výpadek nahlásí . 

j) nemožno
provozovatele s v souladu 

k)

l)
znehodnocení složek komunálního odpadu 

m) ze

Provozovatel den svozu, zda považuje odpady uložené ve 

ášky a v

.
n) hodin od 

výzvy bude 
.

o)
provozovatel edávat 
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p)
nádob -

q) vést evidenci obsloužených nádob – –
kompatibilní s

– zvonu.  
r)

uraci.
s)

–
t)

u) -KOM. Tento výkaz bude 

-KOM.
v)

standardu ISPOP.

4.6. c) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

pravidelného svozu daného svozovým plánem, písemnou výzvu s
provedení svozu. 

b) nádob- .
c) zajistit
d) – zvony.

5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena a platební podmínky v rámci písm. a) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

provozovatele A.2. této smlouvy
.................bez DPH …......,- . 

b) bud
Podkladem 

pro a
množství odpadu likvidaci, 

c) Celková za 
svoz a pronájem a odsouhlasené množství tun za likvidaci odpadu a 1/12 
jednotkových cen za svoz a pronájem a jednotkové ceny za likvidaci uvedených v
A.2. této smlouvy.  

d)

e) Stanovená cena zahrnuje pronájem, vypráz

f) , nebo pokud v

uložení odpadu na skládku, je provozovatel
sjednané ceny. Provozovatel je 

. V 

stanoviska zaslán.

5.2. Cena a platební podmínky v b) bodu 2.1. této smlouvy:
a) Celková cena za období …......,- . Cena služby 

…......,- . 
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b) Tržba získaná od fyzických osob, kt
dalším nakládáním s odpady 

c) vce 

d) do 10. dne
souladu s ustanovením § 

(režijní a provozní náklady). 
e) -

jednotkovýc
daném obdob jednotkových cen pro jednotlivá 

Cena 
zahrnuje veškeré náklady spojené s

písm. v) bodu 4.3. 
vážními lístky.

f)    souladu s ustanovením písm. a) až g) bodu 5.2. 
této smlouvy

g) Splatnost f
h) 31. -  
i)    provozovatel

provést úpravu cen tak, aby byla s
v souladu

5.3. Cena a platební podmínky v rámci c) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

C.2. této smlouvy. Celková cen
.................bez DPH …......,- . 

b)
í faktury. Podkladem 

pro
množství od likvidaci, 

c) odpadových nádob za 
v

cen za 1 tunu uvedených v
d) a režijní náklady a poplatky 

ne
e) . 

f) ýšení ceny PHM, nebo pokud v

uložení odpadu na skládku, je provozovatel
sjednané ceny. Provozovatel je 

. V 

stanoviska zaslán.

6.

6.1. Harmonogram svozu SKO dle písm. a) bodu 2.1. této smlouvy bude mezi provozovatelem a 
– A.1.

harmonogram svozu.
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6.2. Harmonogram svozu dle písm. c) bodu 2.1. této smlouvy bude mezi provozovatelem a 
– C

7. Smluvní pokuty

7.1. Smluvní pokuty v a) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

termínu, je o 10 000,-
za každé takovéto porušení pov 1. této smlouvy, je 

o uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,-
b)

úrok z prodlení ve výši 0,01
c) žby ze strany 

vlivu na výši sjednaných cen.
d)

provozovatel
odpadu Provozovatel
písemné objednávky 

e) Neodstraní-li jedna ze smluvních stran porušené smluvní povinnosti ani po písemném 

písemného odstoupení druhé smlu

7.2. Smluvní pokuty v b) bodu 2.1. této smlouvy:
a) Provozovatel se zavazuje, že v

z ustanovení bodu 4.3. této smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-
takovéto porušení povinnosti.

b) V této smlouvy, 

plném rozsahu vymáhat na provozovateli.
c) V

d)

smluvní pokuty z

7.3. Smluvní pokuty v c) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

nit smluvní pokutu ve výši 10 000,-

-
b)

1
c)

ní pohledávky, a to bez 
vlivu na výši sjednaných cen.

d)

e) Neodstraní-li jedna ze smluvních stran porušené smluvní povinnosti ani po písemném 
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8.

8.1.
a) dohodou smluvních stran;
b)

c)

d)
e) a

8.2.
uvedeného v

9.

9.1. Tato itou
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.2. Tato
provozovatele

odpadu pro . Provozovatel se zavazuje provést plynulé navázání služeb svozu odpadu 
tak, aby nedošlo k

ude provozovatel
informován.

9.3.
nského zákoníku a zákona o odpadech.

9.4. V
dokumentace pro zakázku „S .

9.5.

9.6.
ími stranami, jinak jsou neplatné.

9.7.
výstavby : Martina Adámková - Odbor výstavby a životního 

743, mob. 775 869 896, email: adamkova@muchropyne.cz

9.8.
…………………………- tel. …………………………

9.9. Tato smlouva je vyhotovena v stejnopisech, z obdrží a
provozovatel jedno vyhotovení.

9.10.
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A.1. - Harmonogram SKO
A.2. - – svoz SKO
A.3. - Technická specifikace
B.1. - ckých osob

s
v

B.2. - - provozování SD
B.3. -
C.1. - Harmonogram 
C.2. - –
C.3. -

V Chropyni dne:

............................................... ................................................
Za provozovatele

Ing.
Starostka

1. –

Pro svoz je nutné dodržet dobu od 6.00 hod. do 18.00 hod.

Nádoby:

a) – svozový den Plešovec – úterý, C –

b) 1 100 l svoz 1 x za týden – svozový den pátek

c) 7 m3   svoz 1 x za týden – svozový den pátek
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______________________
                                                                                                                     provozovatel

A.2. – (svoz)

–

nádob

Náklady za svoz 1 ks 
nádoby za rok v

DPH (dle harmonogramu 
svozu)

Náklady za svoz celkového 

bez DPH
Náklady za svoz celkového 

110 l
(1 125 ks)

1100 l
(87 ks)

Kontejner 7m3
(1 ks)

– Náklady na likvidaci SKO 

Množství v tunách 
za rok

Náklady na likvidaci 
1 tuny v

DPH

Náklady na likvidaci 
1 tuny v

Náklady na 
likvidaci za rok
v

Náklady na likvidaci 
za rok v

1000 tun

– Náklady na pronájem odpadních nádob

Specifikace Celkový áklady na áklady na áklady na 
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nádoby nádob pronájem 1 nádoby
bez DPH

pronájem 

nádob bez DPH

pronájem celkového 

DPH
1 100 l 87 ks
110 l 1 125 ks

7 m3 1 ks

Cena celkem 

Nabídková cena celkem:

Nabídková cena celkem

Tabulka 1 Náklady za svoz za rok bez DPH

Tabulka 2 Náklady na likvidaci za rok v
DPH

Tabulka 3 áklady na pronájem celkového 

Nabídková cena celkem bez DPH

                                                                                       _________________________
                                                                                                              Provozovatel

A.3. – Technická specifikace

- 1 125 ks - 110 l nádob

- 87 ks - 1100 l nádob  

- - 7m3 velkoobjemový kontejner

2. pronájem 

- 1 125 ks - 110 l nádob 

- 87 ks - 1100 l nádob   

- - 7m3 velkoobjemový kontejner

_________________________
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                                                                                                              Provozovatel
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P B.1. – ány od fyzických osob a 

s y a provozní doba 
SD.

    
ch osob

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 07
16 01 03 Pneumatiky 
17 01 01            Beton
17 01 02            Cihly
17 01 03            Tašky a keramické výrobky
17 01 07

pod kódem 17 01 06
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 06 04
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 25 Jedlý olej a tuk (z kuchyní)
20 01 38
20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 07 Objemný odpad

15 01 10
(plechové, plastové obaly aj.)

16 01 07 Olejové filtry
16 05 07
16 05 08 tky
17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 02
20 01 11 Textilní materiály
20 01 13
20 01 14 Kyseliny
20 01 15 Zásady
20 01 17 Fotochemikálie
20 01 19 Pesticidy
20 01 21
20 01 26
20 01 27
20 01 29
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika
20 01 32
20 01 33

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené 
20 03 99
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odpadech)
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B.2. – –

Pro zpracování nabídkové ceny jsou závazné následující tabulky  – 2, 3, 4, 5.

1: Celková cena v

Režijní 
náklady (RN) *

Provozní 
náklady (PN) **

Dopravní 
náklady (DN) ***

Nabídková 
cena celkem

z tab. 2, 3, 4
Cena celkem 

z tab. 5 RN + PN + DN

Celkem
za 
v

Pozn.: 
* režijní náklady: zahrnují veškeré náklady spojené s – . mzdové náklady 

zdrav.
atd. 
** provozní náklady: zahrnují náklady spojené s nakládáním s jednotlivými druhy odpadu – náklady 

*** dopravní náklady: tunách/rok

2 – ceny odpad
         

Název Množství
tun/rok

Jednotková 
cena bez 

DPH

Cena 
celkem

bez DPH
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 10
15 01 07 15
16 01 03 Pneumatiky 5
17 01 02 Cihly 300
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,5

17 06 04 01 a 17 06 03 5

20 01 01 Papír a lepenka 1
20 01 02 Sklo 5
20 01 25 Jedlý olej a tuk (z kuchyní) 0,1
20 01 38 5
20 01 39 Plasty 10
20 01 40 Kovy 2
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 100
20 03 07 Objemný odpad 150

CENA CELKEM
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–
         

Název Množství
tun/rok

Jednotková 
cena bez 

DPH

Cena 
celkem

bez DPH

15 01 10
(plechové, plastové obaly aj.)

1

16 01 07 Olejové filtry 0,1

16 05 07 chemikálie, které jsou 
nebo obsahují nebezp.látky 0,1

16 05 08 nebo obsahují nebezp.látky 0,1

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu 0,1
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,1
20 01 02 livinami 0,1
20 01 11 Textilní materiály 0,1
20 01 13 0,1
20 01 14 Kyseliny 0,1
20 01 17 Fotochemikálie 0,1
20 01 19 0,2
20 01 21 0,05
20 01 26 0,5

20 01 27
hmoty aj.)

0,1

20 01 32 0,1

20 01 33 01 0,5

20 01 35 0,2
CENA CELKEM

–

Název Tun/rok Cena za 1 
tunu

Cena 
celkem

10

– dopravní náklady

Typ Jednotka Cena/jednotka
v Cena celkem *

Abroll

Mulda

Abroll

t

Abroll

Mulda

Abroll

Celkem
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* cena celkem: bude stanovena dle . 2, 3
smlouvy.

- – elektrické 2 ks 
konvektoru o výkonu 2500W a 500 W.

- provozní náklady – zahrnují náklady spojené s nakládáním s jednotlivými druhy odpadu, 
tab.

B.3. -

1)
-            od 12:00 do 18:00 hodin
- sobota                         od   8:00 do 14:00 hodin

2)
-            od 11:00 do 17:00 hodin
- sobota                         od   9:00 do 15:00 hodin

_________________________
                                                                                                              Provozovatel
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C.1. -

Pro svoz je nutné dodržet dobu od 6.00 hod. do 18.00 hod.

Nádoby:

a) papír (26 ks): svoz 1x za týden

b) plast (30 ks): svoz 1x za týden 

c) sklo barevné (23

d) sklo bílé (21

e) kovy (13ks): svoz 6x za rok 

C.2. –
Nádoby jsou v majetku firmy  EKO-
smluv, kontejnery na kovy jsou v

(zvony) a to z

nádob Výsyp Množství Cena za 1 
tunu v
bez DPH

Množství 
odpadu 
(t/rok) dopravy

papír 26 spodní 1x/týden 21 51
plast 30 spodní 1x/týden 21 37
sklo 
barevné 23 spodní 1x/14 17 14

sklo bílé 21 spodní 1x/14 17 19

kovy 13 spodní 6x/rok 13 3,5
cena celkem v

C.3. -

Specifikace uvedena v



„ “ 

poddodavatele dodavatelem

Ve dne          

                                          

                   ____________________________                             
razítko a podpis



místo (ulice)
Objem 

m3 vlast. rok
Objem 

m3 vlast. rok
Objem 

m3

22,15 E 2009 2,15 E 2009 1,2
33,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
33,2 R 2010 2,15 E 2009 1,2
11,8 R 2010 2,15 E 2013 2,1

22,1 ZK
1,8 R 2010 2,15 E 2013 1,2
2,15 E 2014 2,15 E 2014
2,15 E 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2013
2,15 E 2009 2,15 E 2013 1,2

1,8 E
2,15 E 2014 2,15 E 2014
2,15 E 2010 2,15 E 2009 1,2
2,15 E 2009 2,15 E 2009
2,15 E 2014 2,15 E 2014 1,2
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2010 3,2 R 2010 1,2
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2009 2,15 E 2014 1,2
2,15 E 2010 2,15 E 2009 1,2

2 PLE R 1994
2,15 E 2010 3,2 R 2010 1,2
1,8 E 2010 2,15 E 2014 1,2

2 PLE R 1994
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2013 1,8 E 2016 1,2
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2013 2,15 E 2013/2016 1,2
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2

1,8 E-K 2016 1,2
26 30 23

PLE
E

PAPÍR PLASTY SKK  



vlast. rok
Objem 

m3 vlast. rok
Objem 

m3 vlast.

EE 2006 1,2 E 2006 1,2
E 1,2 R 2006
E 2006 1,2 E 2006 1,1

ZK 1,2 E 2005

E 2006

E 1,2 E 2005 1,1

E 1,2 E 2006 1,1
1,2 E 2006

E 1,2 E 2005 1,1

R 2006
E 2006 1,2 E 2006 1,1
E 2006 1,2 E 2006 1,1
E 2005 1,2 E 2005 1,2
E 2006 1,2 E
E 1,2 E 2005 1,2
E 2006 1,2 E 2006

E 2006 1,2 E 2006 1,1
E 2006 1,2 E 2005 1,1

E 2006 1,2 E 2006
E 2006 1,2 E
E 2006 1,2 E 2005 1,1
E 2006 1,2 E 2006
E 2006 1,2 E 2006 1,1
R 2006

21 13

LO BAREVNÉ SKLO BÍLÉ KOVY



Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E
pro nadlimitní

„ “



Strana 2
 

PREAMBULE

Zadávací dokumentace je vypracovaná jako podklad pro podání nabídek do

(dále jen „ZZVZ“)

Zadávací dokumentace je so

1.

1.1.

00287245
Profil zadavatele: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245
Webové stránky: http://www.muchropyne.cz/

– 11:15 a 12:15 – 17:00,
– 11:15 a 12:15 – 17:00

Zastoupený: –
Kontaktní osoba zadavatele: Martina Adámková - tel.: 573 500 743

mob. 775 869 896, email: adamkova@muchropyne.cz
Právní forma zadavatele: Obec
Kód právní formy: 801
Kód ZUJ: 588512
Kód NUTS: CZ072
Kraj: Zlínský kraj

2.

2.1. né zakázky

a) –
– ostatní nekompostovatelný odpad),

pronájmu odpadových nádob a vedení veškeré evidence o likvidaci odpadu. E
elektronickým výstupem dat. Elektronický výstup dat musí obsahovat celkový seznam nádob svezených 

. Tato evidence bude 

poskytnutí služeb, A.1. - harmonogramu A.3. - technické specifikaci.

b) – )
H. Máchy v souladu s platnými

prá odsouhlasení Provozní 

k

zakázky jsou uvedeny v poskytnutí služeb, tabulka
tabulka .
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c) svoz - j
Plešovci jedno. Nádoby jsou 

v majetku firmy EKO- rámci 
kontejnery na kovy jsou v
vedení elektronická evidence svozu - .

jsou uvedeny v 2 Návrh smlouvy o 
poskytnutí služeb
to z

Podmínky pro p dle písm. b) bodu 2.1. této zadávací dokumentace:
1)

a) souladu s
b)

           od 12:00 do 18:00 hodin
sobota                       od   8:00 do 14:00 hodin

           od 11:00 do 17:00 hodin
sobota                        od   9:00 do 15:00 hodin

c) trvalým pobytem na 

d)

zení dle výše 
uvedeného bodu c).

e)
f)

ožek.
g) dodavatel fyzickým osobám vjezd pouze vozidly do celkové hmotnosti 3,5 t.

V
h)

i)
j)

k) dodavatel
seznámených s

l)

-
dodavatel udržovat v

2) Vedení evidence

vždy
V

3)
Dodavatel
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v

Dodavatel odpovídá za zákonné nakládání s odpady.
4)

Dodavatel
Sb. o odpadech 

mp s.r.o. a Asekol s.r.o., mimo objednávání odvozu 

kolektivními systémy s – návrh 
tabulka – - v této tabulce u provozních 

uvedeným množstvím materiálu a vedením 

2.2. Další požadavky na dodavatele
Požadavky na dodavatele služby (provozovatele):

a)

-
zákon o odpadech). 

-

-

b) Zadavatel požaduje, aby poskytnuté odpadové nádoby dodavatel umístil na zadavatelem stanovené 
místo. 

c)

d)

uvedena ve vzoru smlouvy o poskytnutí služeb . 2 této zadávací dokumentace. Cena 

e)

f)
hlášení, ze kterého 

g)
- m, a to v 

odpady v aktuálním datovém standardu ISPOP. 
- poskytovat 

EKOKOM, a. s.; 
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-

-

- info

-

-
- v cenové nabídce; 
-

hodin; 
h) - –

smlouvy; 
i) z odpadových nádob. V 

a na váze, 
která je . Dodavatel

2.3.
let

poskytnutí služeb

zakázky smlouvu o poskytnutí služeb

2.4.
v rámci svozu SKO 

obyvatel 5050. Místem 
H. Máchy, Zlínský kraj, 

2.5.

2.6.
CPV 90511000 - 2 -
CPV 90511200 - 4 -
CPV 90512000 - 9 - Odvoz odpadu 
CPV 90500000 - 2 -
CPV 90513100 - 7 - Likvidace odpadu z domácností

2.7.
                  10 5 .

Z toho:
- pro u je                                    7
- pro provozování SD je                                                                                        2
- pro                                                                                         500



Strana 6
 

2.8. Poddodávky 

3

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

3.1. Prokázání kvalifikace 
anoví § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který splní:

e ustanovení § 74 ZZVZ, 
b) § 77 ZZVZ,
c) technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 ZZVZ. 

3.2. Základní 
vatel, 

který:
a)

sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se n
- Je-

- Je-

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, 
- -

- -

b) má v eské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný da ový nedoplatek,
c) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

ve ejné zdravotní pojišt ní,
d) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na

sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti,
e) je v likvidaci, proti n muž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, v i n muž byla na ízena nucená správa 

podle jiného právního p edpisu nebo v obdobné situaci podle právního ádu zem sídla dodavatele.

3.2.1.
–

a)
b) potvr
c)
d)
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e) ztahu k písmenu d),
f)

3.3. Profesní 
osti podle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 písm. 

a) ZZVZ.

a) V
evidence vyžaduje.

b) D
P v oboru: 

„ “ a také „Pro “ -

3.4. Kritéria technické kvalifikace
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel prokázání kritéria technické 

seznam významných služeb 

poskytnutí a identifikace objednatele. V seznamu významných dodávek budou uvedeny následující údaje:
a) název objednatele, 

c) doba realizace významné dodávky, 
.

Ze seznamu významných služeb musí být zcela patrné, že dodavatel v daném období, tj. v posledních 3 
min. 3 zakázky

1 500 000,-
za každou zakázku.

Doba „

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
D dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

službám, a to jak ve vztahu k 

a) min. 2 vedoucích 
takto: 

- ní,
- .

m min. 
zovaných 

adované kvalifikace. 

§ 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ.
Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifik dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ

zakázky k dispozici. Zadavatel tímto požaduje doložit seznam svozové techniky, který musí obsahovat min. 1 
vozidlo o objemu nástavby 15 m3, a dále min. 1 vozidlo o objemu nástavby alespo 20 m3, kterými 
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obsahem 110 – 6. P
í k, aby s ní dodavatel mohl ode dne zahájení 

–
využití pro realizaci této zakázky). Dodavatel uvede pouze vozidla a techniku, která bude používána pro 

Zadavatel požaduje, aby výše uvedená vozidla byla vybavena systémem GPS. Zadavatel požaduje, aby 
a k aby b

3.5.
v kopiích, nebo jednotným 

3.6.
Doklady prokazující základn výpis z 

.

3.7. Prokázání kvalifikace vybraným dodavatelem 

dle § 86 odst. 3 ZZVZ (také dle § 122 odst. 3 ZZVZ)

souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá 

dodavatele, zda v v prosté kopii
nabídce.

3.8. Prokazování kvalifikace získané v dle § 81 ZZVZ

ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

3.9.
Má-

3.10. dnictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ

povinen zadav
a)
b)
c)
d) písemn

vatele.
Má se za to, že požadavek podle výše uvedeného odstavce 
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dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel pro

závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

3.11.
Zadavatel do nabídky nepožaduje prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 ZZVZ.

3.12.

t nové doklady nebo 
prohlášení ke kvalifikaci.

:
a)
b)
c)

3.13.
-

prokazující profe
losti a

Zadavatel je povinen p ijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel , pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní zp sobilost nebo profesní zp sobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatel starší než 3 m síce. Zadavatel nemusí p ijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatel , na kterém je vyzna eno zahájení ízení podle § 231 odst. 4 zákona.

3.14. Prokazování kvalifikace certifikátem

valifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
Certifikát musí být platný ve smyslu ustanovení § 239 odstavec 3 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).

3.15.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v rozsahu stanoven

4. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.1.

ude zahrnovat 
veškeré náklady, které jsou definovány touto zadávací dokumentací. Nabídková cena je cenou nejvýše 

zadávací dokumentace a zejména z povinností uvedených v
nabídkové ceny pouze v

poskytování služeb.

vyplní ceny v
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A.2. , B.2. a C.2. – krycím listu. V
v mezi cenovými údaji uvedených v smlouvy A.2., B.2., C2 a v krycím listu, bude zadavatel hodnotit 
nabídkové ceny uvedené v smlouvy 2 –
Celková nabídková cena v nabídková cena bez DPH, aktuální sazba DPH v 

krycím listu a návrhu smlouvy.

5. POŽADAVKY 

5.1. Požadavky na zpracování nabídky

„ - – Neotevírat“
a bude podána v 1 vyhotovení. 

omyl. Zadavatel 
aby všechny listy nabídky svázání nabídky 

provázání nebylo možno žád
jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního 

.

5.2. í nabídky

- Obsah nabídky –
(kapitol).

- Krycí list nabídky – vyplní údaje hodnotícího kritéria
kvality, pro sestavení krycího listu nabídky 1 této zadávací 
dokumentace.

- Doklady prokazující kvalifikaci – této zadávací dokumentace
- , který musí 

a musí být v souladu s 7 o
poskytnutí služeb musí být doložena:
a) A.1. - harmonogram svozu SKO,
b) A.2. - polož (svoz SKO),
c) A.3 - technická specifikace, 
d) - s

které jsou v y,
e) ve všech položkách B.2. –
f) - provozní doba SD, 
g) - harmonogram svozu
h) C.2 – , a také
i) -

- Informace o využití poddodavatele – dle bodu 2.8. této zadávací dokumentace.
3 této zadávací dokumentace.

- Pokud 
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6.

6.1.

u stávají 6
dodavatelem. 

ÚOHS, klimatické podmínky, apod.) dojde k situaci, že 

zky 
zahájit. 

7. PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

7.1. Platební a obchodní podmínky
Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek je uvedena v – Návrh 
smlouvy o poskytování služeb. Návrh smlouvy o poskytování služeb, který je uveden v
zadávací dokumentace, nesmí být podepsán 

.

8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.1.
. Písemná (e-mailová) žádost musí být 

-mailové adresy: adamkova@muchropyne.cz, nebo k rukám kontaktní osoby dle bodu 1.1.

V souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ zadavatel 

.
Pokud je žádost o vys

podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ

, a to na svém profilu zadavatele: http://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/00287245.

profilu zadavatele: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245 za 

8.2. Dostupnost zadávací dokumentace
:

http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245
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8.3. Zm

dokumentace podmínek

9.

9.1.
……………… 2017 v 10:00 hod.

9.2. Adresa pro podání nabídek
, Nám. 

.
na uvedené adrese. 

9.3. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s nabídkami …………... 2017 od 10:00 hod. v zasedací místnosti:

, .

9.4. Podán

10. ÁZKY

10.1.
nejnižší nabídkové

ceny celkem v .
(Cenu celkem za svoz SKO, za provozování SD 
v 1 zadávací dokumentace – krycím listu nabídky).

zadávacího jím ustanovená komise podle výše nabídkové 

celkem.



Strana 13
 

11. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

11.1.
Pokud je vybraný

a)

financování terorismu, a 
b)

1) vidence, 
2)
3) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4)

11.2. Požadavky zadavatele
Další požadavky a práva zadavatele:

a)
b)
c) vzniknout v souvislosti s 

ení.
.

d)
e) vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve smyslu § 219 zákona zve

na svém profilu zadavatele resp. v vybraným dodavatelem, 

f)

11.3.
   

12.

12.1.
Sou

– Krycí list nabídky
– Smlouva o poskytnutí služeb
–

4 – Elektrowin a.s., Ekolamp s.r.o. a Asekol s.r.o.)

V Chropyni, dne ………... 2017

              ____________________
                                                                                 a Sigmundová

starostka



KRYCÍ LIST NABÍDKY

1

Nadlimitní v akázka na služby

Obchodní jméno:
Právní forma:
Sídlo, resp. místo 
podnikání:

Telefon:
E-mail:

Telefon:
E-mail:

Cenová nabídka

Náklady za svoz a likvidaci SKO za rok v
Náklady za likvidaci SKO za rok v

áklady provozování SD v
Náklady za svoz za rok v

Cena celkem v DPH
Hodnota DPH v
Cena celkem v

Telefon:
E-mail:

Razítko:

V dne 



1

Smlouva o poskytnutí služeb

I.
Smluvní strany

                                      
zastoupené: Ing. – starostk
se sídlem:              nám. Svo

00287245
CZ00287245
Neplátce DPH

bankovní spojení: KB, a.s.
9005-1528691/0100

(dále jen „ “)

a

: ………………….
zastoupená: ………………….
se sídlem: ………………….
zapsána: …………………

…………………
…………………

bankovní spojení: …………………
…………………

(dále jen „provozovatel“)

„Svoz  
o “, v souladu s nabídkou 

…………..

2.

2.1. em smlouvy
a) (dále jen „SKO“) –

– ostatní nekompostovatelný odpad), 

evidence o likvidaci odpadu. E
Elektronický výstup dat musí obsahovat celkový seznam nádob svezených z jednotlivých 

Bližší specifikace 
. A.1. - harmonogramu A.3. -

technické specifikaci.
b) –

H. Máchy v souladu 
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s republiky. následujících 

- B.3. této smlouvy,
-

souladu s podmínkami specifikovanými v této 

-
-

v

c) - jedná se o svoz separovaného odpadu na území 

jsou uvedeny v smlouvy o poskytnutí 
služeb. . 

d) - svoz a využití druhotných surovin -
1krát za .  

3.

3.1. Tato smlouva se uzavírá .

3.2. rámci svozu SKO,
odpadu obyvatel 5050.

3.3.
Zlínský kraj, 

republika.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Provozovatel je povinen v rámci bodu 2.1. této smlouvy:
a)

o nakládání s odpady
b)
c) p

d)

e)
v pytlích apod.), provozovatel je po

f)   

g)
provedl

h) dohodnout s 

i)    zajistit uložení na skládku odpovídající kategorie
j)    j

odvozu odpad
k)

l)   
. 

m) vždy do 15. 1. roku následujícího
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n) zajistit 
odpadových nádob,   

o) po k evidování obsloužených 
nádob.

p) vést evidenci obsloužených 
.  

q) d

r)  
videnci nádob.

s)

t)   -KOM. Tento výkaz bude 

-KOM.
u)

u a zaslána jako hlášení o produkci a nakládání s odpady v datovém 
standardu ISPOP.

4.2. M je povinno v rámci 2.1. této smlouvy:
a) ukládat do nádob pouze odpad, pro který jsou nádoby/pytle , a to pouze 

, nebo ne
b)

c) v zimním období je povinen

d)

tavit nádobu k nejbližšímu místu nakládky
e)

.
f)   

v ta povinno
nádoby.

g) nádob.
h)
i)    nádoby.

4.3. Provozovatel je povinen v
a) v

B.1. této smlouvy pro fyzické osoby s trvalým 

b) B.3. této smlouvy;
c)

odložených v

d) ízení a 

e)

ízení 
f)   

g) souladu 
s
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h) bodu 9.5. této smlouvy, kdykoliv v

informace vztahující se k
i)   

techniku deklarované v nabídce. 
j)    t. 

V
k)

l)    
bude komunitní kompostár Budou-li provozem 

souladu s platnou právní úpravou;
m)
n)
o)

p) 1). Nastane-li 

ní k
nebude moci plnit podmínky smlouvy a ve kterých bodech; 

q)
vztah k

r)   zajistit styk s

s)

- vodorovné, 

t)    
odpadech 

objednávání race. 
u)
v) p

odpadu pro fyzické osoby,

omezit hlavní povinnost provozovatele dle písm. a) bodu 4.3. této smlouvy.
w) p

vždy , která odpad na 

–
x) provozovatel odpovídá za nedostatky v evidenci a všech povinností vyplývajících z právních 

y) provozovatel odpovídá za škody vzniklé v

s souvislosti s
(ze strany provoz minimální výši 1

z) p souladu a s

1 Krizová situace je taková situace, kdy není 

t, atd.



5

4.4.
a)
b)

k
c) zajišt

d)
e)

4.5. Provozovatel je povinen v rámci pln c) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

b)
c) s y jsou vlastnictvím provozovatele. je má po dobu platnosti smlouvy 

v užívání.
d)

provozovatele

námým pachatelem.
e)

f) p provozovatel
a fixovat jejich polohu v

nádob 
( . C.3. této 

smlouvy) je provozovatel
provozovatel.

g) službu tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, k
Provozovatel

okamžitému úklidu jím 

h) zajistit v den svozu úklid okolo 

v
na ploše do 2 m2, je provozovatel povinen stav zadokumentovat (fotodokumentace) a 

. Provozovatel je v
rámci termínu daného svozovým plánem. Tento úklid je 

zahrnut v
i) dojde- ze strany provozovatele

provozovatel
výpadek nahlásí . 

j) n
požáru, záplavy, kalamitní si provozovatele s v souladu 

k)

l)
znehodnocení složek komunálního odpadu 

m) ze

Provozovatel den svozu, zda považuje odpady uložené ve 

ci 
.
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n)
výzvy 
stanovena po doh

o)

p) evidování obsloužených 
nádob - .

q) vést evidenci obsloužených nádob – –
kompatibilní s

– zvonu.  
r) odesíla

s)
– .

t)

u) -KOM. Tento výkaz bude 

-KOM.
v)

lána jako hlášení o produkci a nakládání s odpady v datovém 
standardu ISPOP.

4.6. c) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

pravidelného svozu daného svozovým plánem, písemnou výzvu s
provedení svozu. 

b) nádob- .
c)
d) jejich nalepení na jednotlivé nádoby – zvony.

4.7. Provozovatel je povinen v ) bodu 2.1. této smlouvy:
a) k evidování obsloužených 

.
b) vést evidenci

s

c) odesílat data den realizovan
provozovatel a nes .

d)
.

e) p do 3 pracovních dní po realizovaném svozu za všechny 

f) z -KOM. Tento výkaz bude 
zasílán 

-KOM.
g) v

a zaslána jako hlášení o produkci a nakládání s odpady v datovém 
standardu ISPOP.

4.8. no v rámci d) bodu 2.1. této smlouvy:
a)
b) dodat aplikaci ou k evidování obsloužených .
c) zajistit .
d) zajistit t ich nalepení na jednotlivé pytle. 
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5. Cena a platební podmínky

5.1. Cena a platební podmínky v rámci písm. a) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

provozovatele A.2. této smlouvy
.................bez DPH …......,- . 

b)
Podkladem 

pro a
množs likvidaci

c)

jednotkových cen za svoz a pronájem a jednotkové ceny za likvidaci uvedených v
A.2. této smlouvy.  

d) je všechny nákladové položky a režijní náklady a poplatky 

e) Stanovená cena zahrnuje pronájem, 
ch 

f) , nebo pokud v

uložení odpadu na skládku, je provozovatel y za 
sjednané ceny. Provozovatel je 

. V 

pla
stanoviska zaslán.

5.2. Cena a platební podmínky v b) bodu 2.1. této smlouvy:
a) Celková cena za období …......,- . Cena služby 

…......,- . 
b)

dalším nakládáním s odpady 

c)

d) 10. dne 
souladu s ustanovením § 

(režijní a provozní náklady). 
e) Fakturova -

jednotkových cen pro jednotlivá 
voz

Cena 
zahrnuje veškeré náklady spojené s
dok

písm. v) bodu 4.3. 
vážními lístky.

f)    souladu s ustanovením písm. a) až g) bodu 5.2. 
této smlouvy

g)
h) 31. -  
i)    provozovatel

provést úpravu cen tak, aby byla s
v souladu

5.3. Cena a platební podmínky v rámci c) bodu 2.1. této smlouvy:
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a)
C.2.

.................bez DPH. Cena služby v …......,- . 
b)

pro
množst likvidaci, 

c)

cen za 1 tunu uvedených v
d) ahuje všechny nákladové položky a režijní náklady a poplatky 

e) . 

f) v

uložení odpadu na skládku, je provozovatel eny za 
sjednané ceny. Provozovatel je 

. V 

p
stanoviska zaslán.

5.4. Cena a platební podmínky v rámci d) bodu 2.1. této smlouvy:
a) uje uhradit provozovateli cenu služby, která vychází z nabídky 

D.2.
.................bez DPH …......,- . 

b)

pro
množství od likvidaci, 

c)
evidence a 2. této smlouvy.  

d) všechny nákladové položky a režijní náklady a poplatky 

e)

f) v

uložení odpadu na skládku, je provozovatel za 
sjednané ceny. Provozovatel je 

platn

6.

6.1. Harmonogram svozu SKO dle písm. a) bodu 2.1. této smlouvy bude mezi provozovatelem a 
– A.1.

harmonogram svozu.
ního roku, je povinen o tom 

6.2. Harmonogram svozu dle písm. c) bodu 2.1. této smlouvy bude mezi provozovatelem a 
– C

harmonogra
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6.3. Harmonogram svozu druhotných surovin - pytlo )
dle písm. d) bodu 2.1. této smlouvy bude mezi provozovatelem a 

. 

7. Smluvní pokuty

7.1. Smluvní pokuty v a) bodu 2.1. této smlouvy:
a) m sjednaném 

termínu, je o 10 000,-
za každé takovéto porušení pov 1. této smlouvy, je 

o uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,-
b)

úrok z prodlení ve výši 0,01
c)

vlivu na výši sjednaných cen.
d)

provozovatel
odpadu Provozovatel
písemné objednávky 

e) Neodstraní-li jedna ze smluvních stran porušené smluvní povinnosti ani po písemném 

7.2. Smluvní pokuty v ísm. b) bodu 2.1. této smlouvy:
a) Provozovatel se zavazuje, že v

z ustanovení bodu 4.3. této smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-
takovéto porušení povinnosti.

b) V této smlouvy, 

plném rozsahu vymáhat na provozovateli.
c) V

d)

smluvní pokuty z

7.3. Smluvní pokuty v c) bodu 2.1. této smlouvy:
a)

000,-
za každ

-
b)

ní ve výši 0,01
c)

vlivu na výši sjednaných cen.
d)

e) Neodstraní-li jedna ze smluvních stran porušené smluvní povinnosti ani po písemném 
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7.4. Smluvní pokuty v d) bodu 2.1. této smlouvy:
a) Provozovatel se zavazuje, že v jících 

z ustanovení bodu 4.7. této smlouvy zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-
takovéto porušení povinnosti. 

b) V této smlouvy, 
odpadu) správním orgánem uložena pokuta, 

plném rozsahu vymáhat na provozovateli.
c) V

8.

8.1. ena:
a) dohodou smluvních stran;
b)

c)

d)
e) a

8.2. Smluvní str
uvedeného v

9.

9.1. Tato sm
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9.2. Tato í 
provozovatele

odpadu pro . Provozovatel se zavazuje provést plynulé navázání služeb svozu odpadu 
tak, aby nedošlo k ytí 

provozovatel
informován.

9.3. V ávací 
dokumentace pro zakázku „S

9.4. Právní vztahy tou
nského zákoníku a zákona o odpadech.

9.5.

9.6.
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9.7.
výstavby : Martina Adámková - Odbor výstavby a životního 

el.: 573 500 743, mob. 775 869 896, email: adamkova@muchropyne.cz

9.8.
…………………………- tel. …………………………

9.9. Tato smlouva je vyhotovena v obdrží a
provozovatel jedno vyhotovení.

9.10.

A.1. - Harmonogram SKO
A.2. - – svoz SKO
A.3. - Technická specifikace
B.1. -

s
v

B.2. - - provozování SD
B.3. - Provozní doba
C.1. - Harmonogram 
C.2. - –
C.3. -
D.1. - Specifikace svozu pytlového odpadu
D.2. - –

V Chropyni dne:

............................................... ................................................
Za provozovatele

Ing.
Starostka
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1. –

Pro svoz je nutné dodržet dobu od 6.00 hod. do 18.00 hod.

Nádoby:

a) – svozový den Plešovec – úterý –

b) 1 100 l svoz 1 x za týden – svozový den pátek

c) 7 m3   svoz 1 x za týden – svozový den pátek

______________________
                                                                                                                     provozovatel
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A.2. – (svoz)

– Náklady na svoz 

nádob

Náklady za svoz 1 ks 
nádoby za rok v

DPH (dle harmonogramu 
svozu)

Náklady za svoz celkového 

bez DPH
Náklady za svoz celkového 

110 l
(1 125 ks)

1100 l
(87 ks)

Kontejner 7m3
(1 ks)

– Náklady na likvidaci SKO 

Množství v tunách 
za rok

Náklady na likvidaci 
1 tuny v

DPH

Náklady na likvidaci 
1 tuny v

Náklady na 
likvidaci za rok
v

Náklady na likvidaci 
za rok v

1000 tun

– Náklady na pronájem odpadních nádob

Specifikace 
nádoby

Celkový 
nádob

áklady na 
pronájem 1 nádoby

bez DPH

áklady na
pronájem 

nádob bez DPH

áklady na 
pronájem celkového 

DPH
1 100 l 87 ks

110 l 1 125 ks

7 m3 1 ks
Cena celkem 

Nabídková cena celkem:

Nabídková cena celkem

Tabulka 1 Náklady za svoz za rok bez DPH

Tabulka 2 Náklady na likvidaci za rok v
DPH

Tabulka 3 áklady na pronájem celkového 

Nabídková cena celkem bez DPH

                                                                                       _________________________
                                                                                                              Provozovatel
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A.3. – Technická specifikace 

- 1 125 ks - 110 l nádob

- 87 ks - 1100 l nádob  

- - 7m3 velkoobjemový kontejner

2. pronájem 

- 1 125 ks - 110 l nádob 

- 87 ks - 1100 l nádob   

- - 7m3 velkoobjemový kontejner

_________________________
                                                                                                              Provozovatel
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P B.1. –

s ré jsou v y a provozní doba 
SD.

    

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 07
16 01 03 Pneumatiky 
17 01 01            Beton
17 01 02            Cihly
17 01 03            Tašky a keramické výrobky
17 01 07

pod kódem 17 01 06
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 06 04
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 25 Jedlý olej a tuk (z kuchyní)
20 01 38
20 01 39 Plasty 
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 07 Objemný odpad

15 01 10
(plechové, plastové obaly aj.)

16 01 07 Olejové filtry
16 05 07 chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezp.látky
16 05 08
17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 02
20 01 11 Textilní materiály
20 01 13
20 01 14 Kyseliny
20 01 15 Zásady
20 01 17 Fotochemikálie
20 01 19 Pesticidy
20 01 21
20 01 26
20 01 27
20 01 29
20 01 31 Nepoužitelná cytostatika
20 01 32
20 01 33

20 01 34
20 03 99
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odpadech)

6. Elektrické a elektronické nástr

B.2. – –

Pro zpracování nabídkové ceny jsou závazné následující tabulky  – 2, 3, 4, 5.

1: Celková cena v

Režijní 
náklady (RN) *

Provozní 
náklady (PN) **

Dopravní 
náklady (DN) ***

Nabídková 
cena celkem

z tab. 2, 3, 4
Cena celkem 

z tab. 5 RN + PN + DN

Celkem
za 
v

Pozn.: 
* režijní náklady: zahrnují veškeré náklady spojené s – . mzdové náklady 

zdrav.
atd. 
** provozní náklady: zahrnují náklady spojené s nakládáním s jednotlivými druhy odpadu – náklady 

náklady na o
*** dopravní náklady: tunách/rok

2 – ceny odpad
         

Název Množství
tun/rok

Jednotková 
cena bez 

DPH

Cena 
celkem

bez DPH
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 10
15 01 07 15
16 01 03 Pneumatiky 5
17 01 02 Cihly 300
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,5

17 06 04 01 a 17 06 03 5

20 01 01 Papír a lepenka 1
20 01 02 Sklo 5
20 01 25 Jedlý olej a tuk (z kuchyní) 0,1
20 01 38 5
20 01 39 Plasty 10
20 01 40 Kovy 2
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 100
20 03 07 Objemný odpad 150

CENA CELKEM
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–
         

Název Množství
tun/rok

Jednotková 
cena bez 

DPH

Cena 
celkem

bez DPH

15 01 10
(plechové, plastové obaly aj.)

1

16 01 07 Olejové filtry 0,1

16 05 07 nebo obsahují nebezp.látky 0,1

16 05 08 nebo obsahují nebezp.látky 0,1

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu 0,1
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0,1
20 01 02 0,1
20 01 11 Textilní materiály 0,1
20 01 13 0,1
20 01 14 Kyseliny 0,1
20 01 17 Fotochemikálie 0,1
20 01 19 0,2
20 01 21 0,05
20 01 26 0,5

20 01 27
hmoty aj.)

0,1

20 01 32 iva 0,1

20 01 33 01 0,5

20 01 35 0,2
CENA CELKEM

–

Název Tun/rok Cena za 1 
tunu

Cena 
celkem

10
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– dopravní náklady

Typ Jednotka Cena/jednotka
v Cena celkem *

Abroll

ramenový Mulda

Abroll

Abroll

Mulda

Abroll

Celkem

* cena celkem: bude stanovena dle 2, 3
smlouvy.

- – elektrické 2 ks 
konvektoru o výkonu 2500W a 500 W.

- provozní náklady – zahrnují náklady spojené s nakládáním s jednotlivými druhy odpadu, 
tab.

B.3. -

1)
-            od 12:00 do 18:00 hodin
- sobota                         od   8:00 do 14:00 hodin

2)
-            od 11:00 do 17:00 hodin
- sobota                         od   9:00 do 15:00 hodin

_________________________
                                                                                                              Provozovatel
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C.1. -

Pro svoz je nutné dodržet dobu od 6.00 hod. do 18.00 hod.

Nádoby:

a) papír (26 ks): svoz 1x za týden

b) plast (30 ks): svoz 1x za týden 

c) sklo barevné (23

d) sklo bílé (21

e) kovy (13ks): svoz 6x za rok 

C.2. –
Nádoby jsou v majetku firmy  EKO-
smluv, kontejnery na kovy jsou v

vající nádoby 
(zvony) a to z

nádob Výsyp Množství Cena za 1 
tunu v
bez DPH

Množství 
odpadu 
(t/rok) dopravy

papír 26 spodní 1x/týden 21 51
plast 30 spodní 1x/týden 21 37
sklo 
barevné 23 spodní 1x/14 17 14

sklo bílé 21 spodní 1x/14 17 19

kovy 13 spodní 6x/rok 13 3,5
cena celkem v

C.3. -

Specifikace uvedena v
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–

Svoz a využití druhotných surovin:
- jednou za 
- .

 

Kód odp. Ktg. Název odpadu Nakl. Množství - tun/rok
150101 O Papírové a lepenkové obaly AN3 5
200139 O Plast ( 150102 plastové obaly) AN3 5  

é váhy pytle 5 kg a množství tun za rok.

Provozovatel

–

Položka Cena za 
jednotku Cena celkem

1
X –

probíhat v daném termínu)
12

2

XX – cena za využití nebo výkup 

hodnotu znaménko mínus)

5

3
Y –
ze 
probíhat v daném termínu)

12

4

YY – cena za využití nebo výkup 

hodnotu znaménko mínus)

5

cena celkem v
5*XX) + (12*Y) + (5*YY) 

 

manipulace, využití odpadu, evidence obsloužení).

-
.

-

- Zpracování výkazu pro autorizovanou -KOM. Tento výkaz bude 

-KOM
-

a zaslána jako hlášení o produkci a nakládání s odpady v datovém standardu ISPOP.
- aplikací 

.



„ “ 

poddodavatele dodavatelem

Ve dne          

                                          

                   ____________________________                             
razítko a podpis



místo (ulice)
Objem 

m3 vlast. rok
Objem 

m3 vlast. rok
Objem 

m3

22,15 E 2009 2,15 E 2009 1,2
33,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
33,2 R 2010 2,15 E 2009 1,2
11,8 R 2010 2,15 E 2013 2,1

22,1 ZK
1,8 R 2010 2,15 E 2013 1,2
2,15 E 2014 2,15 E 2014
2,15 E 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2013
2,15 E 2009 2,15 E 2013 1,2

1,8 E
2,15 E 2014 2,15 E 2014
2,15 E 2010 2,15 E 2009 1,2
2,15 E 2009 2,15 E 2009
2,15 E 2014 2,15 E 2014 1,2
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2010 3,2 R 2010 1,2
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2009 2,15 E 2014 1,2
2,15 E 2010 2,15 E 2009 1,2

2 PLE R 1994
2,15 E 2010 3,2 R 2010 1,2
1,8 E 2010 2,15 E 2014 1,2

2 PLE R 1994
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2013 1,8 E 2016 1,2
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2
2,15 E 2013 2,15 E 2013/2016 1,2
3,2 R 2010 3,2 R 2010 1,2

1,8 E-K 2016 1,2
26 30 23

PLE
E

PAPÍR PLASTY SKK  



vlast. rok
Objem 

m3 vlast. rok
Objem 

m3 vlast.

EE 2006 1,2 E 2006 1,2
E 1,2 R 2006
E 2006 1,2 E 2006 1,1

ZK 1,2 E 2005

E 2006

E 1,2 E 2005 1,1

E 1,2 E 2006 1,1
1,2 E 2006

E 1,2 E 2005 1,1

R 2006
E 2006 1,2 E 2006 1,1
E 2006 1,2 E 2006 1,1
E 2005 1,2 E 2005 1,2
E 2006 1,2 E
E 1,2 E 2005 1,2
E 2006 1,2 E 2006

E 2006 1,2 E 2006 1,1
E 2006 1,2 E 2005 1,1

E 2006 1,2 E 2006
E 2006 1,2 E
E 2006 1,2 E 2005 1,1
E 2006 1,2 E 2006
E 2006 1,2 E 2006 1,1
R 2006

21 13

LO BAREVNÉ SKLO BÍLÉ KOVY



Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E
pro nadlimitní

„ “



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Strana 2
 

PREAMBULE

Zadávací dokumentace je vypracovaná jako podklad pro podání nabídek do

(dále jen „ZZVZ“)

Zadávací dokumentace je so

1.

1.1.

00287245
Profil zadavatele: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245
Webové stránky: http://www.muchropyne.cz/

– 11:15 a 12:15 – 17:00,
– 11:15 a 12:15 – 17:00

Zastoupený: –
Kontaktní osoba zadavatele: Martina Adámková - tel.: 573 500 743

mob. 775 869 896, email: adamkova@muchropyne.cz
Právní forma zadavatele: Obec
Kód právní formy: 801
Kód ZUJ: 588512
Kód NUTS: CZ072
Kraj: Zlínský kraj

2.

2.1. né zakázky

a) –
– ostatní nekompostovatelný odpad),

pronájmu odpadových nádob a vedení veškeré evidence o likvidaci odpadu. E
elektronickým výstupem dat. Elektronický výstup dat musí obsahovat celkový seznam nádob svezených 

. Tato evidence bude 

poskytnutí služeb, A.1. - harmonogramu A.3. - technické specifikaci.

b) – )
H. Máchy v souladu s platnými

prá odsouhlasení Provozní 

k

zakázky jsou uvedeny v poskytnutí služeb, tabulka
tabulka .
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c) svoz - j
Plešovci jedno. Nádoby jsou 

v majetku firmy EKO- rámci 
kontejnery na kovy jsou v pronájmu. 
vedení elektronická evidence svozu - .

a další podrobnosti jsou uvedeny v 2 Návrh smlouvy o 
poskytnutí služeb
to z

d) - svoz a využití druhotných surovin -

samotné realizaci svozu o elektronická evidence svozu 

Svoz a využití druhotných surovin:
- - jednou za 
- -

Podmínky pro p dle písm. b) bodu 2.1. této zadávací dokumentace:
1)

a) souladu s
b)

           od 12:00 do 18:00 hodin
sobota                       od   8:00 do 14:00 hodin
pro obdob

           od 11:00 do 17:00 hodin
sobota                        od   9:00 do 15:00 hodin

c) trvalým pobytem na 

d)

výše 
uvedeného bodu c).

e)
f)

g) Na dodavatel fyzickým osobám vjezd pouze vozidly do celkové hmotnosti 3,5 t.
V

h) ní prázdných 

i)
j)

k) dodavatel
seznámených s

l)

-
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dodavatel udržovat v

2) Vedení evidence
Z

vždy na z
V

3)
Dodavatel
v

Dodavatel odpovídá za zákonné nakládání s odpady.
4) zení 

Dodavatel
Sb. o odpadech 

a Asekol s.r.o., mimo objednávání odvozu 

kolektivními systémy s – návrh 
tabulka – - v této tabulce u provozních 

uvedeným množstvím materiálu a vedením 

2.2. Další požadavky na dodavatele
Požadavky na dodavatele služby (provozovatele):

a)

-
zákon o odpadech). 

-

-

b) Zadavatel požaduje, aby poskytnuté odpadové nádoby dodavatel umístil na zadavatelem stanovené 
místo. 

c)

d)

uvedena ve vzoru smlouvy o poskytnutí služeb 2 této zadávací dokumentace. Cena 

e)
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f)
ze kterého 

g)
-

odpady v aktuálním datovém standardu ISPOP. 
- poskytovat zadavatel

EKOKOM, a. s.; 
-

písemného požadavku zadavatele; 
-

- informovat za

-

-
- í mít v cenové nabídce; 
-

hodin; 
h) - –

smlouvy; 
i) ých nádob. V 

2.3.
let

poskytnutí služeb

zakázky smlouvu o poskytnutí služeb

2.4.
v rámci svozu SKO,

a et obyvatel 5050.
H. Máchy,

Zlínský kraj, 

2.5.
S ohledem na charakter ve
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2.6.
CPV 90511000 - 2 -
CPV 90511200 - 4 -
CPV 90512000 - 9 - Odvoz odpadu 
CPV 90500000 - 2 - Služby související s 
CPV 90513100 - 7 - Likvidace odpadu z domácností

2.7.
                  10 6

Z toho:
- pro svoz a likvidace sm je                                    7
- pro provozování SD je                                                                                        2
- pro                                                                                         500
- pro 100

2.8. Poddodávky 

3

3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 

3.1. Prokázání kvalifikace 
anoví § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který splní:

anovení § 74 ZZVZ, 
b) § 77 ZZVZ,
c) technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 ZZVZ. 

3.2. Základní 

který:
a) n

- Je-
osoba a z

- Je-

zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, 
- -

- - nické osoby, musí podmínku podle 

b) má v eské republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný da ový nedoplatek,
c) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 

ve ejné zdravotní pojišt ní,
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d) má v eské republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti,

e) je v likvidaci, proti n muž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, v i n muž byla na ízena nucená správa 
podle jiného právního p edpisu nebo v obdobné situaci podle právního ádu zem sídla dodavatele.

3.2.1.
sobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) –

a)
b)
c) dani ve vztahu k písmenu b),
d)
e)
f) e není v 

3.3. Profesní 

a) ZZVZ.

a) V
evidence vyžaduje.

b) D é
P v oboru: 

„ “ a také „ “ -

3.4. Kritéria technické kvalifikace
V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel prokázání kritéria technické 

seznam významných služeb 
poskytnutých za poslední 3 roky 
poskytnutí a identifikace objednatele. V seznamu významných dodávek budou uvedeny následující údaje:
a) název objednatele, 

c) doba realizace významné dodávky, 
.

Ze seznamu významných služeb musí být zcela patrné, že dodavatel v daném období, tj. v posledních 3 
min. 3 zakázky

1 500 000,-
za každou zakázku.

Doba „ “ se považuje 

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.
D dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

službám, a to jak ve vztahu k 
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a) Zadavatel stanoví minimál min. 2 vedoucích 
takto: 

- ,
- .

m min. 

adované kvalifikace. 

Zadavatel požaduje prokázání § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ.
D dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ

zakázky k dispozici. Zadavatel tímto požaduje doložit seznam svozové techniky, který musí obsahovat min. 1 
vozidlo o objemu nástavby 15 m3, a dále min. 1 vozidlo o objemu nástavby alespo 20 m3, kterými 

at nádoby s obsahem 110 – 6. P
í dodavatel mohl ode dne zahájení 

kapacita –
využití pro realizaci této zakázky). Dodavatel uvede pouze vozidla a techniku, která bude používána pro 

Zadavatel požaduje, aby výše uvedená vozidla byla vybavena systémem GPS. Zadavatel požaduje, aby 
a k aby 

3.5.
kách v kopiích, nebo jednotným 

3.6.
Doklady prokazující výpis z 

.

3.7. Prokázání kvalifikace vybraným dodavatelem 

dle § 86 odst. 3 ZZVZ (také dle § 122 odst. 3 ZZVZ)

souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá 

v prosté kopii
nabídce.

3.8. Prokazování kvalifikace získané v dle § 81 ZZVZ

ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

3.9.
Má-
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3.10. dle § 83 ZZVZ

a)
b)
c)
d)

Má se za to, že požadavek podle výše uvedeného odstavce 

dodavatelem. Prokazuje-
odstavce 1 písm. d) obsahovat 

závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

3.11.
Zadavatel do nabídky nepožaduje prokázání kvalifikace poddodavatele dle § 85 ZZVZ.

3.12.

prohlášení ke kvalifikaci.
:

a)
b)
c)

3.13.
-

prokazující
losti a

Zadavatel je povinen p ijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel , pokud k poslednímu dni, ke 
kterému má být prokázána základní zp sobilost nebo profesní zp sobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatel starší než 3 m síce. Zadavatel nemusí p ijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných 
dodavatel , na kterém je vyzna eno zahájení ízení podle § 231 odst. 4 zákona.

3.14. Prokazování kvalifikace certifikátem
Platným certifikátem vydaným v rámci schvále

Certifikát musí být platný ve smyslu ustanovení § 239 odstavec 3 zákona (tj. nesmí být starší jak jeden rok).

3.15.
Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v rozsahu 

4. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
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4.1.

cena celkem bez DPH, aktuální sazba DPH v ude zahrnovat 
veškeré náklady, které jsou definovány touto zadávací dokumentací. Nabídková cena je cenou nejvýše 

e
zadávací dokumentace a zejména z povinností uvedených v
nabídkové ceny pouze v

p
poskytování služeb.

i vyplní ceny v
A.2. , B.2. a C.2. – krycím listu. V

v mezi cenovými údaji uvedených v smlouvy A.2., B.2., C2 a v krycím listu, bude zadavatel hodnotit 
nabídkové ceny uvedené v smlouvy 2 –
Celková nabídková cena v

krycím listu a návrhu smlouvy.

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁ

5.1. Požadavky na zpracování nabídky

„ - – Neotevírat“
a bude podána v 1 vyhotovení. 

omyl
aby všechny listy nabídky svázání nabídky 

jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního 

.

5.2.

- Obsah nabídky –
(kapitol).

- Krycí list nabídky – vyplní údaje 
kvality, pro sestavení krycího listu nabídky 1 této zadávací 
dokumentace.

- Doklady prokazující kvalifikaci – této zadávací dokumentace
- , který

a musí být v souladu s 7 o
poskytnutí služeb musí být doložena:
a) A.1. - harmonogram svozu SKO,
b) A.2. - (svoz SKO),
c) A.3 - technická specifikace, 
d) - s kých osob a seznam 

které jsou v y,
e) ve všech položkách B.2. –
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f) . B.3. - provozní doba SD, 
g) - harmonogram svozu
h) C.2 – , a také
i) - specif
j) - specifikace svozu pytlo
k) D.2 – .

- Informace o využití poddodavatele – dle bodu 2.8. této zadávací dokumentace.
3 této zadávací dokumentace.

- Pokud žuje za obchodní tajemství nebo duševní vlastnictví, 

6.

6.1.

ých služeb, nejdéle však 6
dodavatelem. 

ky, apod.) dojde k situaci, že 

zahájit. 

7. PLATEBNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

7.1. Platební a obchodní podmínky
Bližší specifikace platebních a obchodních podmínek je uvedena v – Návrh 
smlouvy o poskytování služeb. Návrh smlouvy o poskytování služeb, který je uveden v této 
zadávací dokumentace, nesmí být podepsán 

vrhu kupní smlouvy .

8. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

8.1.
. Písemná (e-mailová) žádost musí být 

§ 98 ZZVZ. 

-mailové adresy: adamkova@muchropyne.cz, nebo k rukám kontaktní osoby dle bodu 1.1.
té

V

.
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podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ

ejným 
, a to na svém profilu zadavatele: http://www.vhodne-

uverejneni.cz/profil/00287245.
: http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245 za 

cí dokumentace.

8.2. Dostupnost zadávací dokumentace
:

http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00287245

8.3. dávací dokumentace

9.

9.1.
……………… 2017 v 10:00 hod.

9.2. Adresa pro podání nabídek
, Nám. 

.
na uvedené adrese. 

9.3. Termín otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek s …………... 2017 od 10:00 hod. v zasedací místnosti:

, .

9.4. Podání nabídky po stanov
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10.

10.1. Stanovení kr
nejnižší nabídkové

ceny celkem v .
(Cenu celkem za svoz SKO, za provozování SD, svoz žití druhotných 
surovin v 1 zadávací dokumentace – krycím listu nabídky).

zadávacího 

celkem.

11. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

11.1. mlouvy

a)
4 zá
financování terorismu, a 

b)

1) íku nebo jiné obdobné evidence, 
2)
3) rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4)

11.2. Požadavky zadavatele
Další požadavky a práva zadavatele:

a) Zadavatel si vyhrazuje právo
b)
c) vzniknout v souvislosti s 

jakýmikoliv
.

d)
e) vybraným dodavatelem je zadavatel povinen ve 

na svém profilu zadavatele resp. v vybraným dodavatelem, 

f) aké sám, 

11.3.
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12. E

12.1.

– Krycí list nabídky
– Smlouva o poskytnutí služeb
–

4 – Elektrowin a.s., Ekolamp s.r.o. a Asekol s.r.o.)

V Chropyni, dne ………... 2017

              ____________________
                                                                                 a Sigmundová

starostka


