Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ (VYUŽITÍ) SMĚSNÉHO,
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
STAVEBNÍHO ODPADU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MĚSTO ŠUMPERK

Zadavatel
Obchodní firma nebo název
Město Šumperk
/ Obchodní firma nebo
jméno a příjmení:
Sídlo/Místo podnikání,
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
popř. místo trvalého
pobytu:
IČ:

00303461

Profil zadavatele:

www.sumperk.cz

Osoba/-y oprávněné
za zadavatele jednat:

Mgr. Zdeněk Brož

Kontaktní osoba:

Vladimír Hošek

Telefon, fax:

+420 583 388 226 , +420 583 213 587

E-mail:

vladimir.hosek@musumperk.cz

Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky končí dne 13.2.2012 v 11.00 hod. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po
skončení této lhůty, nebudou zadavatelem přijaty.
Místo podání nabídky
a) Nabídky se podávají v uzavřené neprůhledné obálce označené „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Zajištění sběru,
odvozu a odstranění (využití) komunálního odpadu pro město Šumperk– NEOTVÍRAT,“ adresou zadavatele a
adresou uchazeče (na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst.6 zákona).
b) Bude obsahovat jedno originální vyhotovení s označením ORIGINÁL a dvě kopie s označením KOPIE.
c) Obálka bude přes místo uzavření opatřena razítkem a podpisem odpovědného zástupce uchazeče.
d) Nabídky je možno podávat osobně v podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk nebo písemně na
adresu: Městský úřad, odbor ŽPR, Jesenická 31, 787 93 Šumperk.
Uchazeči mohou poslat nabídku doporučenou poštou tak, aby byla do konce stanovené lhůty pro podání nabídek
doručena zadavateli.
e) Zadavatel neodpovídá za zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas
podání nabídky se považuje její fyzické převzetí na podatelně MěÚ Šumperk, Jesenická 31.
f) Doručené nabídky zadavatel eviduje a přiděluje jim pořadová čísla.
Zadávací lhůta je stanovena do 30.6.2012.
Uchazeč doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je
uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Kdykoliv během této lhůty odešle
zadavatel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení
dle § 81 zákona.

1. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Služby
Název
Odstranění odpadu
z domácnosti
Likvidace
biologického
odpadu

CPV

Měrná jednotka

Množství

90500000-2

t/rok

7 500

90524300-9

t/rok

800

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY
2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou:
Služby spojené se zajištěním sběru, odvozu a odstranění směsného, biologicky rozložitelného a objemného
komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro město
Šumperk, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) z místa k tomu určeného a odběr od občanů
v místě k tomu určeném, následný odvoz a odstranění, včetně dodání vhodných nádob a dalších zařízení a
zajištění jejich údržby.
Příloha č. 5, podle které se stanoví nabídková cena, zahrnuje úkony, které se mohou v průběhu celé zakázky
vyskytnout, ale nejsou zadavatelem požadovány ihned na začátku plnění. Skutečný požadavek zadavatele na
počátku plnění veřejné zakázky vyplývá z přílohy č. 6 Umístění nádob. Tj. pravidelný svoz směsného
komunálního odpadu bude probíhat kontinuelně nejméně od každého svozového místa 1x týdně a
v odůvodněných případech 2x až 3x týdně. Dále zadavatel upozorňuje, že v průběhu plnění veřejné zakázky
může vyžadovat změnu typů svozových nádob, dle okamžitých potřeb občanů a aktuální situace potřeb
zadavatele. Množství produkovaných odpadů je také proměnné a může se v průběhu plnění zakázky měnit dle
okamžité situace potřeb občanů a dle opatření vydaných zadavatelem a jiných subjektů spolupodílejících se na
organizování systému nakládání s odpady u zadavatele. Svoz objemného a biologicky rozložitelného
komunálního odpadu z veřejného prostranství a ze sběrných dvorů (Anglická 1 a Příčná 23), svoz stavebního
odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu bude realizován dle okamžitých potřeb
zadavatele.

2.2. Specifikace služeb:
A) Směsný komunální odpad
A1. Měsíční cena za manipulace s vlastní sběrnou nádobou o objemu 60, 110, 120, 240, 360 a 1100 litrů
s různou četností svozů, včetně údržby nádoby, její mytí a úklid sběrného místa
- všechny manipulace za měsíc s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
- naložení odpadu
- úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním a
naložení tohoto odpadu
- naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
- pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby
- pravidelné opravy
- údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou
- celkovou desinfekci minimálně 1x ročně v průběhu druhého čtvrtletí a u nádob 360 a 1100 litrů její
celkové mytí zejména vnitřního prostoru a to je nutné realizovat v období od 1.4. do 30.6.
každoročně
- výměny podle potřeby (tj. pořízení nové, přivezení na místo, odvezení staré nádoby, odstranění
všech odpadů souvisejících s výměnou)
- místo umístění těchto nádob je uvedeno v příloze č.6 – Umístění nádob
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
A2. Cena za jednu manipulaci s vlastní sběrnou nádobou o objemu 6500 litrů nebo 5000 a 3200 litrů se
spodním výsypem (údržba, mytí, naložení a úklid sběrného místa, frekvence svozu těchto nádob je 1-3x
týdně případně jednou za 14 dní dle požadavku objednatele)
- manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
- naložení odpadu

- úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním a
naložení tohoto odpadu
- naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
- pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby
- pravidelné opravy
- údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou
- celkovou desinfekci minimálně 1x ročně v průběhu druhého čtvrtletí a u nádob 360 a 1100 litrů její
celkové mytí zejména vnitřního prostoru a to je nutné realizovat v období od 1.4. do 30.6.
každoročně
- výměny podle potřeby (tj. pořízení nové, přivezení na místo, odvezení staré nádoby, odstranění
všech odpadů souvisejících s výměnou)
- místo umístění těchto nádob je uvedeno v příloze č.6 – Umístění nádob
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
A3. Měsíční cena za manipulace se sběrnou nádobou objednatele nebo jiného majitele o objemu 60, 110,
120, 240, 360 a 1100 litrů s různou četností svozů a úklid sběrného místa
- všechny manipulace za měsíc s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
- naložení odpadu
- úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním a
naložení tohoto odpadu
- naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
- místo umístění těchto nádob je uvedeno v příloze č.6 – Umístění nádob
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
A4. Cena za jednu manipulaci se sběrnou nádobou objednatele nebo jiného majitele o objemu 6500 litrů
nebo 5000 a 3200 litrů se spodním výsypem (naložení a úklid sběrného místa, frekvence svozu těchto
nádob je 1-3x týdně případně jednou za 14 dní dle požadavku objednatele)
- manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
- naložení odpadu
- úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním a
naložení tohoto odpadu
- naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
- místo umístění těchto nádob je uvedeno v příloze č.6 – Umístění nádob
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
A5. Cena za odstranění a odvoz směsného komunálního odpadu zahrnuje tyto náklady a úkony:
- cena za odstranění 1 tuny směsného komunálního odpadu (skládkování), (cena je konečná a
obsahuje všechny zákonné poplatky apod.)
- cena za odvoz 1 tuny směsného komunálního odpadu ze Šumperka do místa odstranění (na
skládku)
- hmotnost směsného odpadu je uvedena v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny

B) Odvoz a odstranění objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných
složek komunálního odpadu ze sběrného dvora
B1. Cena za pronájem velkoobjemových kontejnerů dále jen VOK (do 10m3 a nad 10m 3) a kontejner na
skladování nebezpečného odpadu) na sběrný dvůr zahrnuje tyto náklady a úkony:
- přistavení VOK na sběrný dvůr je předpokládáno celoroční umístění kontejnerů. 1 kontejner 7m3 na
stavební odpad, 2 kontejnery na objemný odpad, 1 specielní kontejner na nebezpečné složky
komunálního odpadu, 1 kontejner na pneumatiky a 1 kontejner na elektroodpad.
- počet nádob je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
B2. Cena za manipulaci s vlastním VOK (do 10m 3 a nad 10m 3) na sběrném dvoře zahrnuje tyto náklady a
úkony:
- veškerou manipulaci s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
- jedna manipulace je výměna plného kontejneru za prázdný kontejner nebo odvezení plného
kontejneru a přivezení prázdného kontejneru včetně všech úkonů s tím spojených
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
B3. Cena za manipulaci s VOK objednatele (do 20m 3, do 30m 3 a do 40m3) na sběrném dvoře zahrnuje tyto
náklady a úkony:
- veškerou manipulaci s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště

- jedna manipulace je výměna plného kontejneru za prázdný kontejner nebo odvezení plného
kontejneru a přivezení prázdného kontejneru včetně všech úkonů s tím spojených
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
B4. Cena za odvoz a odstranění objemného
zahrnuje tyto náklady a úkony:

komunálního odpadu odebraného na sběrném dvoře

Odpad katalogové číslo 20 03 07 objemný odpad bude skladován ve dvou kontejnerech 18m 3 nebo 16m3 a
pravidelně vyvážen ze sběrného dvora na pokyn provozovatele sběrného dvora zpravidla jedenkrát za
den. Cena za tunu - odvoz a odstranění znamená - cena za odstranění 1 tuny výše specifikovaného odpadu (skládkování) (cena je konečná a obsahuje
všechny zákonné poplatky apod.)
- cena za odvoz 1 tuny směsného komunálního odpadu ze Šumperka do místa odstranění (na
skládku)
- hmotnost objemného komunálního odpadu je uvedena v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování
nabídkové ceny
B5. Cena za odvoz
úkony:

a odstranění pneumatik odebraných na sběrném dvoře zahrnuje tyto náklady a

Odpad katalogové číslo 16 01 03 pneumatiky bude skladován v kontejneru 10 m 3 a pravidelně vyvážen ze
sběrného dvora na pokyn provozovatele sběrného dvora zpravidla jedenkrát za 14 dní. Cena za tunu odvoz a odstranění znamená - cena za odstranění 1 tuny výše specifikovaného odpadu
- cena za odvoz 1 tuny výše specifikovaného odpadu (ze Šumperka do místa odstranění).
- hmotnost pneumatik je uvedena v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
B6. Cena za odvoz a odstranění stavebního odpadu odebraného na sběrném dvoře zahrnuje tyto náklady
a úkony:
Odpad katalogové číslo 17 01 01 beton, odpad katalogové číslo 17 01 02 cihly, odpad katalogové číslo 17
01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků… bude skladován
v kontejneru 7 m 3 a pravidelně vyvážen ze sběrného dvora na pokyn provozovatele sběrného dvora
zpravidla jedenkrát za 14 dní. Cena za tunu - odvoz a odstranění znamená - cena za odstranění 1 tuny výše specifikovaného odpadu (skládkování)
- cena za odvoz 1 tuny výše specifikovaného odpadu ze Šumperka do místa odstranění (na skládku)
- hmotnost stavebního komunálního odpadu je uvedena v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování
nabídkové ceny
B7. Cena za odvoz a odstranění nebezpečných složek komunálního odpadu odebraného na sběrném
dvoře zahrnuje tyto náklady a úkony:
Odpad katalogové číslo 20 01 21 zářivka nebo jiný odpad obsahující rtuť, odpad katalogové číslo 20 01 23
vyřazené zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky, odpad katalogové číslo 20 01 26 olej a tuk neuvedený
pod číslem 20 01 25, odpad katalogové číslo 20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, odpad
katalogové číslo 20 01 31 nepoužitelná cytostatika, odpad katalogové číslo 20 01 35 vyřazené elektrické a
elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky budou skladovány v kontejneru na nebezpečný odpad
a pravidelně vyváženy ze sběrného dvora na pokyn provozovatele sběrného dvora zpravidla jedenkrát za
měsíc. Cena za tunu - odvoz a odstranění znamená –
- cena za odstranění 1 tuny výše specifikovaného odpadu, naložení do vozidla a odvoz 1 tuny výše
specifikovaného odpadu odebraného na sběrném dvoře
- hmotnost nebezpečných složek komunálního odpadu je uvedena v příloze č.5 – Tabulky pro
zpracování nabídkové ceny

C) Odvoz a odstranění objemného odpadu z veřejného prostranství
C1. Manipulace s vlastním VOK (do 10m 3 a více jak 10m 3) a úklid sběrného místa zahrnuje tyto náklady a
úkony:
- přistavení na veřejné prostranství VOK, dle požadavku zadavatele
- umístění VOK na veřejné prostranství na dobu 12 hodin až 72 hodin, dle charakteru plnění VOK.
- pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby
- pravidelné opravy
- údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou

- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
C2. Cena za odvoz a odstranění objemného komunálního odpadu odebraného z veřejného prostranství
zahrnuje tyto náklady a úkony:
Odpad katalogové číslo 20 03 07 objemný odpad bude občany plněn do přistavených kontejnerů 7m 3 až
16m 3 a po nejméně 22 hodinách odvážen ze stanoviště. Cena za tunu - odvoz a odstranění znamená - cena za odstranění 1 tuny výše specifikovaného odpadu (skládkování) (cena je konečná a obsahuje
všechny zákoné poplatky apod.)
- cena za odvoz 1 tuny směsného komunálního odpadu (ze Šumperka do místa odstranění (na
skládku)
- hmotnost objemného komunálního odpadu z veřejného prostranství je uvedena v příloze č.5 –
Tabulky pro zpracování nabídkové ceny

D) Ostatní služby
D1. Ceny za úklid veřejného prostranství znamenají zejména úklid okolo kontejneru nebo úklid černé
skládky v hodinové zúčtovací sazbě:
- úklid veřejného prostranství zejména v okolí VOK ve vzdálenosti 4 m od VOK i pod nádobou, na
zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním a naložení tohoto odpadu
- úklid černé skládky
- naložení odpadu
- počet hodin je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny

D2. Ceny za ujeté kilometry při úklidu veřejného prostranství znamenají zejména dopravení pracovníků a
vozidla pro přepravu odpadu k zabezpečení úklidu veřejného prostranství okolo kontejneru nebo úklid
černé skládky v kilometrové sazbě:
- vozidlo zabezpečující úklid a přepravu pracovníků pro úklid veřejného prostranství zejména v okolí
VOK je nasazováno dle potřeb objednatele a charakteru znečištění
- svozové vozidlo pro velké znečištění na více místech (jarní a podzimní přistavování VOK)
- kontejnerové vozidlove pro lokální znečištění – větší černá skládka
- dodávkové vozidlo pro operativní úklid malého množství zejména pro úklid veřejného prostranství
znečištěné nebezpečným odpadem

E) Biologicky rozložitelný odpad
E1.1. Cena za jednu manipulaci s vlastní sběrnou nádobou s horním výsypem o objemu 240, 360, 1100
litrů (údržba, mytí, naložení a úklid sběrného místa, frekvence svozu těchto nádob je 1-3x týdně případně
jednou za 14 dní dle požadavku objednatele)
- přistavení nádoby
- manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
- naložení odpadu
- úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním a
naložení tohoto odpadu
- naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
- pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby
- pravidelné opravy
- údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou
- celkové mytí nádob zejména jejího vnitřního prostoru a to je nutné realizovat v období od 1.4. do
30.6. každoročně
- výměny podle potřeby (tj. pořízení nové, přivezení na místo, odvezení staré nádoby, odstranění
všech odpadů souvisejících s výměnou)
- místo umístění těchto nádob je uvedeno v příloze č.6 – Umístění nádob
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
E1.2. Manipulace s vlastním VOK (více jak 10m 3) a úklid sběrného místa zahrnuje tyto náklady a úkony:
- přistavení na veřejné prostranství VOK, dle požadavku zadavatele
- umístění VOK na veřejné prostranství na dobu 24 hodin až 72 hodin, dle charakteru plnění VOK.
- jedna manipulace znamená přistavení prázdného kontejneru a odvezení plného kontejneru včetně
všech úkonů s tím spojených

- úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m včetně pod nádobou na zpevněné ploše zametením a
na vegetaci vysbíráním a naložení tohoto odpadu
- naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného
- pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby
- pravidelné opravy
- údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
E2.1. Cena za jednu manipulaci se sběrnou nádobou objednatele s horním výsypem o objemu 240, 360,
1100 litrů (údržba, mytí, naložení a úklid sběrného místa, frekvence svozu těchto nádob je 1-3x týdně
případně jednou za 14 dní dle požadavku objednatele)
- přistavení nádoby
- manipulace s nádobou přemístění ze stanoviště a vrácení na stanoviště
- naložení odpadu
- úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m na zpevněné ploše zametením a na vegetaci vysbíráním a
naložení tohoto odpadu
- naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného odpadu
- místo umístění těchto nádob je uvedeno v příloze č.6 – Umístění nádob
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
- pořizovací cenu s ohledem na životnost (pravidelnou obměnu) nádoby
- pravidelné opravy
- údržbu tak, aby nádoba nebyla estetickou a hygienickou závadou
- celkové mytí nádob zejména jejího vnitřního prostoru a to je nutné realizovat v období od 1.4. do
30.6. každoročně
- výměny podle potřeby (tj. pořízení nové, přivezení na místo, odvezení staré nádoby, odstranění
všech odpadů souvisejících s výměnou)
E2.2. Manipulace s VOK objednatele (více jak 10m 3) a úklid sběrného místa zahrnuje tyto náklady a úkony:
- přistavení na veřejné prostranství VOK, dle požadavku zadavatele
- umístění VOK na veřejné prostranství dle charakteru plnění VOK.
- jedna manipulace znamená přistavení prázdného kontejneru a odvezení plného kontejneru včetně
všech úkonů s tím spojených a umístění na další dohodnuté místo
- úklid stanoviště nádob v okruhu 3 m včetně pod nádobou na zpevněné ploše zametením a
na vegetaci vysbíráním a naložení tohoto odpadu
- naložení ostatního odpadu vedle nádoby v okruhu 3 m vyjma nebezpečného
- počet manipulací je uveden v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
E3. cena za odvoz a využití biologicky rozložitelného odpadu zahrnuje tyto náklady a úkony:
- cena za zpracování a využití 1 tuny biologicky rozložitelného odpadu (kompostování)
- cena za odvoz 1 tuny biologicky rozložitelného odpadu (ze Šumperka do místa zpracování – do
kompostárny)
- hmotnost biologicky rozložitelného odpadu je uvedena v příloze č.5 – Tabulky pro zpracování
nabídkové ceny

3.

POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDKY

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
4.

POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu:
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za 60 měsíců trvání smlouvy jako cenu nejvýše přípustnou.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s dobou plnění od 1.7.2012 do 30.6.2017 s výpovědní dobou 9 měsíců,
která počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po prokazatelném doručení druhé smluvní straně.
Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací na základě ocenění jednotlivých položek
poskytované služby předmětu plnění viz. příloha č. 5 – Kalkulace nabídkové ceny dle jednotlivých položek bez
DPH, která je přílohou této zadávací dokumentace, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče a bude nedílnou součástí návrhu smluvního vztahu.

Nabídková cena bude zahrnovat:

veškeré poplatky, včetně poplatků za skládky a další náklady související s realizací služby, kupní
cenu či cenu nájmu dodávek, strojů a zařízení a nemovitostí, včetně provozoven (i skládek), které
je dodavatel povinen k provedení služeb dle smlouvy opatřit, náklady na skládku a odvoz
odpadového materiálu, zábor veřejného prostranství, náklady na spotřebovaná média (nafta, el.
energie, voda, atd.), režie, případně další související náklady.
Cenu uchazeč uvede úplnou tak, že k uvedeným jednotkovým cenám nebudou dodatečně připočítávány žádné
další náklady, (např. další náklady na dopravu, případné skládkování, poplatky apod.) s výjimkou případů, kdy
dojde ke změně právních předpisů souvisejících s plněním této veřejné zakázky (např. změna zákona o
odpadech). V takovém případě by dodavatel musel předložit podrobnou kalkulaci, tuto projednat a odsouhlasit
s objednatelem a prokázat, že se jedná pouze o zvýšené náklady vzniklé dopadem těchto změn.
Další požadavky:
Nabídková cena bude uvedena v CZK.
Nabídková cena bude uvedena v členění: celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
samostatně DPH (nízká sazba DPH), samostatně DPH (vysoká sazba DPH) a celková nabídková cena včetně
DPH.
Za správnost určení DPH má odpovědnost uchazeč.
Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz. příloha č. 3 zadávací
dokumentace).

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Přílohou zadávací dokumentace jsou Obchodní podmínky – viz. Příloha č. 6, které se stanou nedílnou
součástí smluvního vztahu. Zadavatel nepřipouští změny. Obchodní podmínky budou podepsány osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Nedodržení znění Obchodních podmínek v jakém jsou
předloženy zadavatelem, bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

5.1 Platební podmínky
Zálohy:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
Způsob vystavení daňového dokladu:


Daňový doklad bude vystaven měsíčně na základě soupisu skutečně provedených
k poslednímu kalendářnímu dni v daném měsíci

služeb, vždy

Splatnost daňových dokladů
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena do 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu
zadavateli.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
5.2

Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků a předpisů
viz. obchodní podmínky.
5.3

Dodací podmínky

Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.7.2012
Předpokládaný termín ukončení plnění: Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2017.
Místo plnění: Město Šumperk

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM
6.1 ABSOLUTNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel si absolutně vymezuje níže uvedené požadavky, které je uchazeč povinen dodržet a
požadované dokumenty doložit v níže uvedeném rozsahu ve své nabídce. Nedoložení těchto dokumentů,
či nesplnění požadovaného rozsahu bude důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze
zadávacího řízení.
Uchazeč ve své nabídce doloží:


V případě odstranění předmětného odpadu skládkováním: Doklad o vlastnictví skládky,
nebo doklad o jejím pronájmu či možnosti využití k plnění předmětu veřejné zakázky od
jejího provozovatele, včetně jejího schváleného
provozního řádu, který umožňuje
odstranění odpadu daného předmětem plnění veřejné zakázky a potvrzení o kapacitě této
skládky jejím provozovatelem o možnosti min. 5 let přijímat objem odpadu daný předmětem
plnění veřejné zakázky



V případě odstranění (využití) předmětného odpadu v jiném zařízení na zákonné zpracování
předmětného odpadu, než je výše uvedeno: Doklad o vlastnictví tohoto zařízení, nebo
doklad o jeho pronájmu či možnosti využití k plnění předmětu veřejné zakázky od jeho
provozovatele, včetně jeho schváleného provozního řádu, který umožňuje odstranění
odpadu daného předmětem plnění veřejné zakázky a potvrzení o kapacitě tohoto zařízení
jeho provozovatelem o možnosti min. 5 let přijímat od uchazeče objem odpadu daný
předmětem plnění veřejné zakázky



Uchazeč ve své nabídce doloží zavedení a udržování systému managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci OHSAS 18001.



Doklad o vlastnictví kompostárny (či jiného zařízení schopného zpracovat biologicky
rozložitelný odpad), nebo doklad o jejím pronájmu či možnosti využití k plnění předmětu
veřejné zakázky od jejího provozovatele, včetně jejího schváleného provozního řádu, který
umožňuje zpracovat biologicky rozložitelný odpad a potvrzení o kapacitě této kompostárny
(či jiného zařízení schopného zpracovat
biologicky rozložitelný odpad) jejím
provozovatelem o možnosti min. 5 let přijímat objem daný předmětem plnění veřejné
zakázky

6.2 SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM
V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části
veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje (§ 17
písm. d) zákona) a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž využije
přílohu č. 4 zadávací dokumentace – Subdodavatelé (vzor), v němž popíše subdodavatelský systém spolu
s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu služeb
s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce.
Uchazeč doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsané
osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném
samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání
veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném
rozsahu.
V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve
své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

7.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním kritériem hodnocení je:


Nejnižší nabídková cena

Pro uvedení hodnot, které jsou předmětem hodnocení nabídky, použije uchazeč přílohu č. 2 – Krycí list (vzor).
8.

PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA
PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

8.1.

Všechny podmínky, obchodní podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími
podmínkami budou součástí návrhu smlouvy, takže návrh smlouvy bude odpovídat zadávacím
podmínkám a nabídce uchazeče. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a
ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
Nabídka bude předložena v jednom originále a ve dvou kopiích, v písemné formě, v českém jazyce.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona na adrese pro podání nabídek uvedené
zadavatelem v oznámení o zahájení zadávacího řízení.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka
bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.
Uchazeč závazně použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro
zpracování nabídky:
8.6.1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých
oddílů (kapitol), k čemuž uchazeč využije přílohu č. 1 – Obsah nabídky (vzor).
8.6.2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč závazně použije přílohu č. 2 – Krycí list
nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky,
základní identifikační uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše
přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace (viz článek 4. Požadavky na
způsob zpracování nabídkové ceny), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče
jednat.
8.6.3. Doklady k prokázání kvalifikace stanovené zákonem, kvalifikační dokumentace.
Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání
kvalifikačních předpokladů. Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele
stanovených v souladu se zákonem je předpokladem uzavření smlouvy.
8.6.4. Subdodavatelé . Uchazeč v nabídce využije přílohu č. 4 zadávací dokumentace – Subdodavatelé
(vzor), v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky
bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením druhu služeb s uvedením procentuálního
(%) finančního podílu na veřejné zakázce.
8.6.5. Tabulka pro zpracování cenové nabídky. Uchazeč ve své nabídce uvede v tabulkách pro
zpracování cenové nabídky jednotkové ceny nákladů spojených s poskytováním předmětné
služby, z nichž bude patrná kalkulace celkové nabídkové ceny ( viz. příloha č. 5).
8.6.6. Uchazeč ve své nabídce doloží návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče. Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být
v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále či úředně ověřené kopii.
Jako součást návrhu smlouvy budou doloženy:

Obchodní podmínky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
viz. příloha č. 6 – Obchodní podmínky, a to v podobě jak byly zadavatelem
předloženy bez možnosti jejich úprav či změn.

Kalkulace nabídkové ceny dle jednotlivých položek bez DPH, která je přílohou č. 5
této zadávací dokumentace podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče.
8.6.7. Zadávací lhůta je stanovena do 30.6.2012.
Uchazeč doloží prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty.
Kdykoliv během této lhůty odešle zadavatel oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem
uchazečům, kteří nebyli vyloučeni ze zadávacího řízení dle § 81 zákona.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

9.

POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Zadavatel jistotu nepožaduje.

10. PODÁNÍ NABÍDKY A DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM
Podání nabídek je do konce lhůty pro podání nabídek uvedené v oznámení zadávacího řízení.
Lhůta pro podání nabídek je do 13. 11.2011 do 11 hodin
Nabídky se podávají na adresu zadavatele:
Městský úřad Šumperk, Jesenická 31, 787 93 Šumperk, podatelna kancelář č. 102.
Žádosti o dodatečné informace je uchazeč povinen doručit na níže uvedenou adresu. Odpověď včetně dotazu
bude zveřejněna na internetových stránkách zadavatele.
Adresa pro doručení žádostí o dodatečné informace :
Městský úřad Šumperk
Jesenická 31
787 93 Šumperk
Kontaktní osoba: Vladimír Hošek
tel.: + 420 583 388 226
e-mail: vladimir.hosek@musumperk.cz

11.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v termínu 14.2.2012 v 9,00 v nové přístavbě na Jesenické 31 v
Šumperku v zasedací místnosti ve třetím patře.
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, který podal nabídku do konce
lhůty pro podání nabídek a prokáže se plnou mocí jednat jménem uchazeče, pokud není sám touto osobou.
Komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti každé nabídky a sdělí přítomným uchazečům identifikační
údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71, odst.8. O otevírání obálek bude
sepsán protokol, který podepíší členové komise.

12. Další části zadávací dokumentace - přílohy
Základní údaje zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, včetně 7 příloh:








Příloha č. 1 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 2 – Obsah nabídky (vzor)
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor)
Příloha č. 4 – Subdodavatelé (vzor)
Příloha č. 5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
Příloha č. 6 – Obchodní podmínky
Příloha č. 7 – Tabulky umístění nádob

Příloha č. 1 – Kvalifikační dokumentace
Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU, ODVOZU A LIKVIDACE (VYUŽITÍ) SMĚSNÉHO,
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO A OBJEMNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU, STAVEBNÍHO ODPADU, PNEUMATIK A NEBEZPEČNÝCH
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MĚSTO ŠUMPERK

Zadavatel
Obchodní firma nebo název
/ Obchodní firma nebo
Město Šumperk
jméno a příjmení:
Sídlo/Místa podnikání,
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
popř. místo trvalého
pobytu:
IČ:

00303461

Profil zadavatele:

www.musumperk.cz

Osoba/-y oprávněné za
zadavatele jednat:

Mgr. Zdeněk Brož

Kontaktní osoba:

Vladimír Hošek

Telefon, fax:

+420 583 388 226 , +420 583 213 587

E-mail:

vladimir.hosek@musumperk.cz

1. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
1.1 OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob
prokázání kvalifikačních předpokladů.

1.1.1 Splněním kvalifikace se rozumí:
a)

splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených dle § 53 zákona
(viz odst. 1.2),

b)

splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona
(viz odst. 1.3),

c)

splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 55 zákona
(viz odst. 1.4),

d)

prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona
(viz odst. 1.5).

1.1.2 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle
§ 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu
prokázat prostřednictvím subdodavatele.
Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem,
z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k
poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň
v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím
subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).
1.1.3 Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky
Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
§ 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona, viz odst. 1.2 této KD) a
profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je
v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.
Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a)
zákona, viz odst. 1.3 této KD), § 50 odst. 1 c) zákona (tj. ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady, viz odst.
1.4 této KD) a § 50 odst. 1 d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady, viz odst. 1.5 této KD) musí prokázat
všichni dodavatelé společně.
V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se bod 1.1.2
použije obdobně.
V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle § 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli,
jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a
nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné
zakázky.

1.2 ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
1.2.1
a)

Dle § 53 odst.1 zákona základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel:
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin
účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku,

podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního
orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li

b)

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,
musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo
každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště;

Uchazeč doloží výpisem z evidence Rejstříku trestů (týká se bodu a) a b)).
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby.
c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního
předpisu;
d)

na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro
nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,

e)

který není v likvidaci;

Uchazeč doloží čestným prohlášením (týká se bodu c), d) a e)).
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště dodavatele;
Uchazeč doloží potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným.
prohlášením
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
Uchazeč doloží čestným prohlášením.
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
Uchazeč doloží potvrzením příslušného orgánu či instituce.
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo
kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti
podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.
j)

který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

k)

který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
pracovali u zadavatele

l)

který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než
10 %

Uchazeč doloží čestným prohlášením (týká se bodu i), j), k) a l)).
Doklady dodavatel předloží v prosté kopii, nesmějí být starší 90 kalendářních dnů.
Všechna v zadávací dokumentaci požadovaná čestná prohlášení musí být podepsána statutárním
orgánem uchazeče, v případě podpisu jinou osobou musí být originál jejího zmocnění doložen
v nabídce.

1.3 PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Dle § 54 zákona splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:


Dle § 54 písm. a) zákona: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému
má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.



Dle § 54 písm. b) zákona: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské
oprávnění či licenci.

1.4 EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

1.4.1

Dle § 55 odst.1 písm. a) zákona

Dodavatel prokáže splnění ekonomického a finančního kvalifikačního předpokladu předložením pojistné smlouvy,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě:
ve výši odpovídající pojistné částce 35 mil. Kč
V případě konce platnosti smlouvy před předpokládaným začátkem plnění veřejné zakázky, doloží uchazeč
čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, že tato pojistná smlouva bude
obnovena a platná v požadovaném objemu a rozsahu po dobu plnění veřejné zakázky.
1.4.2

Dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona

Dodavatel splňuje ekonomický a finanční kvalifikační předpoklad, pokud jeho obrat dosažený dodavatelem
s ohledem na předmět veřejné zakázky, tj. svoz komunálního odpadu, zjištěný podle § 1 odst. 2 písm. e) a §
20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dosažený
v posledních třech účetních obdobích činil 60 mil. Kč v součtu
Uchazeč doloží účetními závěrkami
Jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky
později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení
příslušné činnosti.

1.5 TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

1.5.1. Dle § 56 odst. 2) písm. a) zákona
Uchazeč prokáže splnění technických předpokladů dle § 56 odst. 2, písm. a) zákona, doložením seznamu
významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech, kde uvede, že realizoval alespoň 1 službu, jejímž
předmětem byl svoz komunálního odpadu v objemu nejméně 6 000 tun ročně.
Uchazeč předloží seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být:
-

osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

-

osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli,
nebo

-

čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a
není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její
straně.

1.5.2. Dle § 56 odst. 4 a 5
Uchazeč předloží –
-

certifikát systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001

-

certifikát enviromentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001

-

certifikát managementu bezpečnosti a ochrany zdraví dle normy ČSN OHSAS 18001

Certifikáty budou pro následující činnost – Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady
Uchazeč předloží kopie certifikátů systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem
akreditovanou osobou. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Zadavatel
uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti.
-

rozhodnutí o registraci hnojiva podle zákona 156/1998 Sb. o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů

Uchazeč předloží kopii rozhodnutí vystaveného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, že
uchazeč má registrovánu výrobu organického hnojiva.

1.5.3. Dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona
Uchazeč doloží dle §56 odst. 2) písm. h), že disponuje pro plnění veřejné zakázky minimálně:
3 ks - svozové komunální vozidlo press
1 ks - svozové vozidlo schopné provádět svoz podzemních kontejnerů v majetku města (kontejnery od firmy
Reflex Zlín)
1 ks - kontejnerové vozidlo hákové
1 ks - dodávkové vozidlo
1 ks - řetězové vozidlo
15 ks – velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad
Uchazeč doloží splnění tohoto předpokladu předložením kopií technických osvědčení vozidel.

VEŠKERÉ DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ BUDOU PŘEDLOŽENY
V PROSTÝCH KOPIÍCH.
DO 5 DNŮ OD UPLYNUTÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NÁMITEK PROTI ROZHODNUTÍ ZADAVATELE UCHAZEČ,
SE KTERÝM MÁ BÝT UZAVŘENA SMLOUVA, PŘEDLOŽÍ ZADAVATELI ORIGINÁLY NEBO OVĚŘENÉ
KOPIE DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
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Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (vzor)

KRYCÍ LISTY NABÍDKY
1. Veřejná zakázka část 2.1.

Veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů

Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, biologicky
rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního
odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro
město Šumperk

Název:

2. Základní identifikační údaje uchazeče
2.2 Uchazeč
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo
jméno a příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:
Spisová značka v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
je-li uchazeč v ní zapsán
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
3. Nabídková cena
Zajištění sběru, odvozu a odstranění (využití) směsného, objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a
nebezpečných složek komunálního odpadu pro město Šumperk
Samostatně DPH
Samostatně DPH
Cena celkem
Cena celkem bez DPH:
(sazba nízká):
(sazba vysoká):
včetně DPH:

V ……………………… dne ……………..

………………………………………….
………………………………………….
Jméno a podpis osoby jednat
jménem uchazeče

Příloha č. 4 – Subdodavatelé (vzor)

Veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

"Zajištění sběru, odvozu a likvidace (využití) směsného, biologicky
rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního
odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu
pro město Šumperk"
1.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či
za subdodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

2.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či
za subdodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

3.

Obchodní firma nebo název /
Obchodní firma nebo jméno a
příjmení:
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo
trvalého pobytu:
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či
za subdodavatele:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Tel./fax:
E-mail:

Část plnění VZ, kterou hodlá
uchazeč zadat subdodavateli

% podíl na plnění VZ

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů

Příloha č. 5 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny
Tabulky pro zpracování cenové nabídky k zajištění sběru, svozu a odstranění (využití)
směsného, biologického a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu,
pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro Město Šumperk

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY DLE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK BEZ DPH
A) Směsný komunální odpad
A1. Měsíční cena za manipuluci s vlastní sběrnou nádobou (údržba, mytí, naložení a úklid sběrného místa)

Typ nádoby

počet nádob

Objem 60 litrů 1x týdně

10

Objem 110 litrů 1x týdně

550

Objem 120 litrů 1x týdně

5

Objem 240 litrů 1x týdně

50

Objem 360 litrů 1x týdně

1

Objem 360 litrů 2x týdně

5

Objem 360 litrů 3x týdně

1

Objem 1100 litrů 1x týdně

250

Objem 1100 litrů 2x týdně

100

Objem 1100 litrů 3x týdně

1

měsíční
cena za
jednu
nádobu
(bez DPH)

cenová nabídka za
rok (bez DPH)

cenová
nabídka za
5 roků (bez
DPH)

CELKEM

A2. Cena za jednu manipuluci s vlastní sběrnou nádobou (údržba, mytí, naložení a úklid sběrného místa)

Cena za jeden svoz konkretní nádoby se odvozuje v cyklech manipulace 1 až 3x týdně dle požadavku
objednatele.

Typ nádoby
Objem 6500 litrů 1x týdně

plánovaný
počet
Cena / ks
manipulací/rok (bez DPH)
850

Objem 3200 litrů, spodní výsyp

1

Objem 5000 litrů, spodní výsyp

1

CELKEM

cenová nabídka za
rok (bez DPH)

cenová
nabídka za
5 roků (bez
DPH)

A3. Měsíční cena za manipuluci se sběrnou nádobou objednatele nebo jinak (naložení a úklid sběrného místa)

Typ nádoby

počet nádob

Objem 60 litrů 1x týdně

1

Objem 110 litrů 1x týdně

2 200

Objem 120 litrů 1x týdně

1

Objem 240 litrů 1x týdně

50

Objem 360 litrů 1x týdně

1

Objem 360 litrů 2x týdně

1

Objem 360 litrů 3x týdně

1

Objem 1100 litrů 1x týdně

5

Objem 1100 litrů 2x týdně

1

Objem 1100 litrů 3x týdně

1

měsíční
cena za
jednu
nádobu
(bez DPH)

cenová nabídka za
rok (bez DPH)

cenová
nabídka za
5 roků (bez
DPH)

CELKEM
A4. Cena za jednu manipuluci se sběrnou nádobou objednatele nebo jinak (naložení a úklid sběrného místa)
Cena za jeden svoz konkretní nádoby se odvozuje v cyklech manipulace 1 až 3x týdně dle požadavku
objednatele.

Typ nádoby

plánovaný
počet
Cena / ks
manipulací/rok (bez DPH)

Objem 6500 litrů

1

Objem 3200 litrů, spodní výsyp

52

Objem 5000 litrů, spodní výsyp

850

cenová nabídka za
rok (bez DPH)

cenová
nabídka za
5 roků (bez
DPH)

CELKEM

A5. Cena za tunu směsného komunálního odpadu - odvoz a odstranění (uložení do skládky)

Hmotnost směsného komunálního odpadu –
5500 tun/rok
odstranění odpadu
Odvoz ze Šumperka do místa odstranění
CELKEM
CELKEM
CELKEM ZA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

cena za
tunu

cenová nabídka za
rok (bez DPH)

cenová
nabídka za
5 roků (bez
DPH)

B) Odvoz a odstranění odpadu ze sběrného dvora - objemného komunálního odpadu,
stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu
B1. Pronájem sběrných nádob na sběrný dvůr

Typ nádoby

počet nádob

Objem 7 m3 LIAZ

1

Objem do 16 m3 AVIE

3

Na skladování nebezpečného odpadu

1

cena za
jednu
nádobu a
rok

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

CELKEM ZA PRONÁJEM SBĚRNÝCH NÁDOB
B2. Cena za jednu manipuluci s vlastním kontejnerem (naložení a přistavení kontejneru)

Typ nádoby

cena za
počet
jednu
manipulací /rok manipulaci

Objem 7 m3 LIAZ

50

Objem do 16 m3

300

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

CELKEM ZA MANIPULACE
B3. Cena za jednu manipuluci s kontejnerem objednatele (naložení a přistavení kontejneru)

Typ nádoby

cena za
počet
jednu
manipulací /rok manipulaci

Objem do 20 m3

400

Objem do 30 m3

50

Objem do 40 m3

10

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

CELKEM ZA MANIPULACE
B4. Cena za odstranění a odvoz objemného komunálního odpadu - odvoz a odstranění (uložení do skládky)

Hmotnost objemného komunálního odpadu - 1300
tun/rok

Cena za
tunu

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

odstranění odpadu
Odvoz ze Šumperka do místa odstranění
CELKEM
CELKEM ZA odstranění OBJEMNÉHO ODPADU NA SBĚRNÉM DVOŘE
B5. Cena za odstranění a odvoz pneumatik

Hmotnost pneumatik - 30 tun/rok

Cena za
tunu

odstranění odpadu
Odvoz ze Šumperka do místa odstranění
CELKEM
CELKEM
B6. Cena za odvoz a odstranění betonu, cihel a směs,nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků

Hmotnost stavebního odpadu tun/rok

- 800

Cena za
tunu

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

odstranění odpadu
Odvoz ze Šumperka do místa odstranění
CELKEM
CELKEM
B7. Cena za odvoz a odstranění 1 tuny nebezpečného komunálního odpadu ode braného na sběrném dvoře
hmotnost
komunálního
odpadu v t/rok
Zářivka nebo jiný odpad obsahující rtuť

Cena za
tunu

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

0,1

Vyř. zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

1

Olej a tuk neuvedený pod číslem 200 125

1

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
Nepoužitelná cytostatika

15
0,1

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky

1

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
neuvedené pod číslem 200 135, …

1

CELKEM ZA odstranění NO
CELKEM ZA SBĚRNÝ DVŮR

C) Odvoz a odstranění objemného komunálního odpadu z veřejného prostranství
C1. Cena za jednu manipuluci s vlastní sběrnou nádobou (přistavení, naložení a úklid sběrného místa)

Typ nádoby

cena za
počet
jednu
manipulací /rok manipulaci

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

Objem 7 m3 LIAZ

20

Objem 10 m3 AVIE

100

Objem 12 m3 AVIE

100

Objem 16 m3 AVIE

100

CELKEM ZA MANIPULACE

C2. Cena za tunu objemného komunálního odpadu - odvoz a odstranění (uložení do skládky)

Hmotnost objemného komunálního odpadu - 400
tun/rok

cena za
tunu

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

odstranění odpadu
Odvoz ze Šumperka do místa odstranění
CELKEM
CELKEM ZA odstranění OBJEMNÉHO ODPADU NA VEŘ. PROSTRANSTVÍ
CELKEM ZA OBJEMNÝ ODPAD NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

D) Ostatní služby
D1. Ceny za úklid veřejného prostranství, nakládku a vykládku apod.

Služba

počet hodin/rok

Svozové vozidlo včetně osádky

100

Kontejnerové vozidlo včetně osádky

20

Dodávkové vozidlo

20

cena za
jednu
hodinu

CELKEM ZA MANIPULACE
D2. Ceny za ujeté kilometry při úklidu veřejného prostranství, případně při přepravě

Služba

počet hodin/rok

Kilometrovné svozového vozidla

500

Kilometrovné kontejnerového vozidla

100

Kilometrovné dodávkového vozidla

100

CELKEM ZA MANIPULACE

cena za
jednu
hodinu

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

E) Biologicky rozložitelný odpad
E1. Cena za jednu manipuluci s vlastní sběrnou nádobou (údržba, mytí, naložení a odvoz tříděné hmoty, úklid
sběrného místa)
Cena za jeden svoz konkretní nádoby se odvozuje v cyklech manipulace 1 až 3x týdně, dle požadavku
objednatele.

Typ nádoby

plánovaný
počet
Cena / ks
manipulací/rok (bez DPH)

Objem 240 litrů

7 000

Objem 1100 litrů

1 500

Objem 16 m3
Objem do 10 m3

cenová nabídka za
rok (bez DPH)

cenová
nabídka za
5 roků (bez
DPH)

300
1

CELKEM
E2. Cena za jednu manipuluci se sběrnou nádobou objednatele (naložení a odvoz tříděné hmoty, úklid
sběrného místa)
Cena za jeden svoz konkretní nádoby se odvozuje v cyklech manipulace 1 až 3x týdně, dle požadavku
objednatele.

Typ nádoby

plánovaný
počet
Cena / ks
manipulací/rok (bez DPH)

Objem 240 litrů

1

Objem 1100 litrů

1

Objem 16 m3
Objem do 10 m3

cenová nabídka za
rok (bez DPH)

cenová
nabídka za
5 roků (bez
DPH)

cenová nabídka za
rok

cenová
nabídka za
5 roků

900
1

CELKEM

E5. Cena za tunu biologicky rozložitelného odpadu - odvoz a zpracování

Hmotnost biologicky rozložitelného odpadu - 800
tun/rok

Cena za
tunu

Zpracování a využití odpadu
Odvoz ze Šumperka do místa zpracování
CELKEM
CELKEM ZA ODVOZ A ZPRACOVÁNÍ
CELKEM ZA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Příloha č. 6 –

pro dodávku služeb
„Zajištění sběru, svozu a likvidace (využití) směsného, biologicky
rozložitelného a objemného komunálního odpadu, stavebního
odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro
Město Šumperk“

Město Šumperk
Nám. Míru 1
787 93 Šumperk
IČ 00303461
I.

Dodávka služeb
1.1.

Dodavatel se na základě uzavřené smlouvy zavazuje v souladu s příslušnými zákony a technickými
požadavky kladenými na dodávku služeb dle uzavřené smlouvy, pokud jsou stanoveny v souladu s
příslušnými právními předpisy a ustanoveními této smlouvy zajistit dodávku služeb, blíže specifikovaných
ve smlouvě. Dodavatel zajistí komplexně nakládání s odpady za původce město Šumperk
prostřednictvím svých nádob, nádob ve vlastnictví občanů, své svozové techniky, a to včetně odstranění
všech druhů odpadů ve svých nebo smluvních zařízeních.

1.2.

Dodavatel potvrdí ve smlouvě, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou
požadovaných služeb, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k dodávce služeb, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení díla nezbytné.

1.3.

Dodavatel se zavazuje zajišťovat veškeré doklady, souhlasy, kolaudační rozhodnutí, povolení státních
orgánů, nutné k provozování zařízení používaných pro plnění sjednané služby, případně veškeré
zkoušky a revize nutné pro realizaci uzavřené smlouvy, rovněž se zavazuje vystavovat veškeré doklady
související s dopravou a odstraněním odpadů, kdy nutnost zajištění těchto dokladů vyplývá z právních či
jiných předpisů či požadavků na řádné provedení služeb. Dodavatel je povinen v rámci předmětu
smlouvy provést veškeré práce, služby a dodávky, které je třeba k zahájení a pravidelné průběžné
realizaci sjednaných služeb.

1.4.

Dojde-li při realizaci smlouvy k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření dodávaných služeb
vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele, je dodavatel povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových nabídkových cen, předaných jako součást
cenového návrhu v nabídce dodavatele na plnění veřejné zakázky a pokud tato položka není v nabídce
uvedena, tak podle cen zjištěných jako cena obvyklá pro plnění takovéto služby a předložit tento soupis
objednateli. Pokud tak dodavatel neučiní, má se za to, že služby jím realizované byly v předmětu
smlouvy a jsou v jeho ceně zahrnuty. V případě, že dodavatel neprovede některé ze služeb, bude
měsíční daňový doklad – faktura odpovídat rozsahu provedených služeb.

1.5.

Splněním dodávky služeb se rozumí bezvadné provedení všech sjednaných služeb a jiných prací,
předpokládaných zadávací dokumentací, uzavřenou smlouvou o dodávce služeb ve znění případných
změn a doplňků, které mohou být sjednány v souladu s uzavřenou smlouvou.

1.6.

Smlouva bude uzavřena s účinností ode dne stanoveného ve smlouvě na dobu určitou, s možností
výpovědi smlouvy v devítiměsíční výpovědní lhůtě.

1.7.






1.8.

Rozsah poskytovaných služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, je definován:
popisem předmětu veřejné zakázky uvedeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky
povinnostmi, které pro oprávněnou osobu stanovuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také Obecně závazná vyhláška č. 7/2009
města Šumperk o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Šumperk (dále
jen „vyhláška“) a požadavky stanovenými v této zadávací dokumentaci. Pokud tato zadávací
dokumentace stanovuje požadavky nad rámec povinností stanovených ve vyhlášce nebo je stanovuje
odlišně, platí přednostně požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci.
zadávací dokumentací

Dodavatel zajistí:







vedení evidence všech odpadů pro objednatele v rozsahu daném zákonnými a podzákonnými předpisy
(včetně plnění povinností objednatele, plynoucích z jeho smluvního vztahu se společností EKO-KOM, a.
s. Praha);
plnění povinností původce odpadů za město Šumperk, vyplývajících z platné legislativy
odbornou spolupráci s městem Šumperk při aktualizaci odpadového hospodářství
vypracování návrhu optimalizace odvozu odpadu včetně harmonogramu realizace svozu odpadu pro
jednotlivé druhy odpadu (každoročně, vždy pro nový kalendářní rok, vždy nejpozději v 10 měsíci
kalendářního roku předcházejícího)
vypracování plánu snížení množství ukládaného směsného komunálního odpadu na skládku separací
využitelných a nebezpečných složek tohoto směsného komunálního odpadu
vytvoření e-mailové adresy pro operativní komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem, na které budou
evidovány všechny požadavky vyplývající z potřeby odstranění odpadu, respektive ze smlouvy

1.9.

Veškeré činnosti při plnění služeb musí být zajišťovány v souladu s platnými právními předpisy, které se
vztahují k předmětu zakázky, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a se všemi prováděcími vyhláškami, zejména s vyhláškou
č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podrobnostech nakládání s odpady.

1.10.

Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli údaje o nákladech, které jsou podkladem pro stanovení
místního poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem.

1.11.


Dodavatel se při plnění smlouvy zavazuje :
Ke sběru směsného a biologickému odpadu se mohou použít sběrné nádoby dodavatele a dodavatel je
v tomto případě povinen udržovat je v takovém stavu, aby byly způsobilé k obvyklému užívání,
nepůsobily hygienické závady (provedení mytí minimálně 1 x ročně na jaře) a v případě zničení nebo
odcizení je dodavatel okamžitě doplní do systému.
Nádoby budou nápadně viditelně označeny (samolepkou, nápisem apod.) tak, aby byly jednoznačně
odlišeny od jiných nádob (logem nebo jinak bude označen dodavatel a druhem odpadu tj. nápisem
směsný plast apod. a případně katalogové číslo odpadu).
Ke sběru směsného a biologického odpadu se mohou použít sběrné nádoby objednatele a dodavatel je
v tomto případě povinen s nimi zacházet obvyklým způsobem, tak aby nedošlo k jejich znehodnocení,
neprodleně informovat objednatele na případné závady na nádobach.
svážet pravidelně všechna sběrná místa směsného komunálního odpadu. Sběrné místo směsného
komunálního odpadu je pozemek na veřejném prostranství přístupný z veřejné nebo účelové
komunikace
Neprodleně tj. při provádění řádného svozu směsného nebo biologického odpadu, odstranit znečištění
sběrných míst směsným nebo objemným komunálním odpadem.
zajišťovat za úplatu občanům města Šumperka vynášení nádob z jejich pozemku i vracení nádob na
jejich pozemek
při vypracování harmonogramu odvozu a odstranění všech druhů odpadů

při zpracování harmonogramu svozu dodržet pro svoz dobu od 5.00 hod. do 20.00 hod. a
přihlédnout zejména k dopravní situaci ve městě a ke specifikům jednotlivých oblastí jako např.
centrum, památková zóna apod.

zajišťovat pravidelný sběr, svoz a přepravu odpadu dle odsouhlaseného harmonogramu,
přičemž pravidelný svoz dle tohoto harmonogramu bude zajišťován podle potřeby i ve dnech
státních svátků a dnech pracovního klidu








1.12.

Dodavatel povede průběžnou interaktivní evidenci všech sběrných nádob a zajistí přístup k aktuálnímu
stavu jejich evidence objednateli. Evidence bude obsahovat minimálně tyto údaje: umístění sběrného
místa na mapě a v přehledné tabulce bude identifikována nemovitost, pro kterou budou nádoby sloužit,
název ulice, č. o. a č. p. (popř. i č. evidenční) dané nemovitosti, počet a typ přistavených nádob a den
svozu.

1.13.

Dodavatel zajistí změnu počtu a typu nádob na jednotlivých sběrných místech, popř. zajistí přistavení
požadovaného počtu a typu nádob na nová sběrná místa dle písemných (i e-mailových) pokynů
objednatele, které budou v souladu s vyhláškou objednatele. Úkony potřebné pro zajištění těchto změn
(např. přistavení dalších nádob nebo výměna za jiný typ nádoby, včetně označení odpovídajícími
samolepkami s údaji) provede dodavatel nejpozději do 5-ti pracovních dnů od obdržení pokynu
objednatele, potvrdí objednateli provedenou změnu a zároveň zaznamená provedené změny do
evidence nádob. Je v zájmu dodavatele i objednatele zajistit rozmístění takového počtu sběrných nádob,
aby nedocházelo k jejich přeplňování.

1.14.

Dodavatel je povinen průběžně zajišťovat odborné plnění Plánu odpadového hospodářství města
Šumperk na roky 2012 – 2017 a v případě potřeby spolupracovat při jeho aktualizaci i jeho jakýchkoliv
potřebných úpravách.

1.15.

Dodavatel je povinen využít každý systém nakládání s odpady umožňující úsporu finančních prostředků
vynakládaných městem Šumperk na odstranění odpadů, zejména systém zpětných odběrů apod.

1.16.

Dodavatel je povinen uhradit nebo odstranit škodu vzniklou na technických prostředcích objednatele
(podzemní kontejnery, nadzemní kontejnery ve vlastnictví města, apod.) způsobenou nesprávnou
manipulací pracovníky dodavatele.

1.17.

Město Šumperk nezajišťuje pro práci dodavatele skladovací prostory a meziskládky, ani správní
poplatky, související s prováděním předmětu díla, povolení příslušných správních úřadů nutná pro

provádění předmětu smlouvy ani jiné správní akty, ani nezajišťuje nad rámec běžných zvyklostí jiné
podmínky pro provozování předmětu díla (např. sjízdnost a průjezdnost komunikací apod.).
1.18.

Dodavatel bude vycházet při nabídce i zajišťování předmětu díla s objemy a nárůsty objemů jednotlivých
komodit a počtů jednotek služeb podle údajů, které jsou uvedeny v Plánu odpadového hospodářství
města Šumperk.

1.19.

V případě, že svozová technika dodavatele zajišťuje svoz odpadů i od jiných osob než od města
Šumperk, předloží dodavatel v nabídce jednoznačný způsob evidence a fakturace ceny za odpad města,
včetně odpovídajícího systému kontroly dodavatele i objednatele, který vyloučí možnost fakturace cizího
odpadu objednateli.

1.20.

Objednatel, město Šumperk, může podmínky služby odstranění odpadu v průběhu plnění smlouvy
doplnit dalšími podmínkami, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky a které vyplývají
z potřeby komplexního nakládání s odpady města Šumperk v závislosti na změnách platné legislativy
týkající se odstranění odpadu, či z nových technologií umožňujících snížení množství odpadů
ukládaných na skládky, úsporu nákladů města Šumperk, nebo zapojení do komplexnějších systémů
nakládání s odpady (regionální, krajské, celostátní) včetně systémů finančně podporovaných.

1.21.

Právní vztah mezi objednatelem a dodavatelem při plnění smlouvy se bude řídit platnými právními
předpisy České republiky. Závazkový vztah, vzniklý na základě smlouvy, se řídí podle ust. § 269 odst. 2
a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.22.


Objednatel je oprávněn:
provádět kontrolu plnění předmětu této zakázky, a to po celou dobu plnění zakázky ve všech
provozovnách dodavatele, související s plněním díla
požadovat řádné plnění veškerých činností dohodnutých ve smlouvě v odpovídající kvalitě a včas dle
harmonogramů, platných pro jednotlivé činnosti a dle dohodnutých podmínek


1.23.





Dodavatel je povinen:
převzít a odvézt a odstranit odpady, jejichž původcem je město Šumperk, v souladu se zákonem o
odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy a v souladu s obecně závaznou vyhláškou města o
nakládání s odpady
zajistit odvoz odpadu odloženého kolem sběrných nádob mimo nebezpečných odpadů v den
plánovaného svozu. Dále je dodavatel povinen zjišťovat veškeré i nebezpečné odpady odložené kolem
odpadových nádob, provést o tomto zjištění záznam a nejpozději do dvou dnů zajistit odvoz
nebezpeného odpadu. V případě, že se bude jednat o nebezpečný odpad, který by mohl ohrozit složky
životního prostředí (např. akumulátory s vytékajícím elektrolytem, obaly s barvami, ředidly, pesticidy,
z kterých se tyto látky uvolňují apod.) je povinen zajistit odvoz tohoto odpadu neprodleně po takovémto
zjištění
používat pro plnění předmětu této zakázky výhradně techniku a vybavení, splňující zákonné požadavky
a požadavky na ochranu životního prostředí

II.
Cena služeb
Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za řádně provedenou službu cenu stanovenou dohodou dle zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky dodavatele. Jedná se o
cenu pevnou nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady a zisk dodavatele potřebné pro provedení služby.
DPH bude účtována podle platných předpisů.
2.1.

Nabídkové ceny nabídky dodavatele tvoří nedílnou součást smlouvy. Jednotkové ceny v nabídce jsou
pevné a obsahují veškeré náklady a zisk dodavatele, nezbytné k realizaci služby, v cenové úrovni platné
pro jednotlivé roky plnění služby. Veškeré poplatky, včetně poplatků za skládky a další náklady
související s realizací služby, jsou zahrnuty v ceně služby.

2.2.

Kupní cena či cena nájmu dodávek, strojů a zařízení a nemovitostí, včetně provozoven (i skládek), které
je dodavatel povinen k provedení služeb dle smlouvy opatřit, je zahrnuta v ceně za provedení služby dle
smlouvy. V ceně jsou zahrnuty náklady na skládku a odvoz odpadového materiálu, náklady na
spotřebovaná média (nafta, el. energie, voda, atd.), režie, případně další související náklady.

2.3.

Změna ceny je možná pouze za podmínek odpovídajících podmínkám uvedeným v zadávací
dokumentaci zakázky, v souladu se zákonem a uvedených ve smlouvě.

2.4.

Dodavatel uvede ve smlouvě, respektive jejích přílohách, všechny jednotkové ceny, týkající se předmětu
smlouvy. Dodavatel může uvést i další jednotkové ceny, které považuje za nutné do smlouvy uvést a
mohou případně být použity pro plnění předmětu díla. V tom případě uvede podrobný a úplný popis
obsahu ceny včetně vymezení kvalitativních podmínek takové ceny.

2.5.

Jednotkové ceny uvedené dodavatelem v jím předložené kalkulaci cen, která je součástí smlouvy jsou
pevné a nejvýše přípustné. K jejich navýšení může dojít pouze na zakladě změn sazeb DPH nebo změn
právních předpisů souvisejících s nakládáním s odpady a to pouze o částku těmito předpisy určenou.
Tato změna bude ošetřena v den její platnosti dodatkem k předmětné smlouvě.

2.6.

V případě zavedení měny euro
pro přepočítání Kč na novou měnu.

2.7.

Všechny ve smlouvě uvedené závazné ceny jsou ceny bez DPH. DPH bude účtováno podle obecně
závazných předpisů, platných v době dílčí fakturace.

2.8.

Pro výpočet celkové ceny nabídky včetně DPH dodavatel uvede DPH platné ke dni podání nabídky.

bude postupováno

v souladu

s obecně

závaznými předpisy

III.
Provádění služeb
3.1.

Podkladem pro zjištění služeb dle smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy je zadávací dokumentace
objednatele. Dodavatel se zavazuje zajišťovat službu dle této smlouvy a v souladu s podklady pro
provádění služeb.

3.2.

Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda provádění služeb odpovídá smlouvě. Zjistí-li objednatel,
že dodavatel provádí služby v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a služby zajišťoval řádným způsobem. Jestliže
dodavatel díla tak neučiní ani v dodatečné lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy.

3.3.

Dodavatel odpovídá za škody způsobené na majetku objednatele i třetích osob, stejně tak za škody
způsobené na zdraví třetích osob. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli
nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze
zákona, souvisejících zákonných a podzákonných předpisů nebo jiných norem, nebo podmínek
vyplývajících z této smlouvy, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li
to možné tak finančně nahradit.

3.4.

Po dobu plnění této smlouvy, dodavatel nese nebezpečí škody za nevhodný způsob odstraňování
odpadu i škody vzniklé porušováním platných zákonů a souvisejících podzákonných předpisů, zejména
pak škody způsobené na životním prostředí, a to v plném rozsahu jako původce odpadu.

3.5.

Dodavatel se zavazuje dodržet kvalitu služeb i v případě, že v průběhu provádění služby nastanou
nepříznivé klimatické podmínky.

IV.
Předávání dílčích služeb
4.1.

Dodavatel splní svou povinnost provést dílčí část služby jejím řádným ukončením v průběhu
kalendářního měsíce, a to způsobem uvedeným ve smlouvě a odpovídajícím zadávací dokumentaci
zakázky.

4.2.

Pokud má provedená služba vady, není řádně provedena a nelze ji fakturovat objednateli.

4.3.

Řádně ukončená dílčí část služeb bude předána dnem odsouhlasení rozsahu dodavatelem
fakturovaných služeb objednatelem.

V.
Platební podmínky - fakturace
5.1.

Zálohy nebudou poskytovány. Cenu za provedení služby uhradí objednatel ze svého účtu na účet
dodavatele na základě vystavených faktur - daňových dokladů, vystavovaných vždy ke konci
kalendářního měsíce a doložených soupisem provedených služeb, dodacími listy, případně dalšími
doklady. Dodavatel předloží objednateli do pěti pracovních dnů od ukončení kalendářního měsíce
fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a dle zákona o DPH
a přílohy podle povahy faktury (soupis provedených služeb, dodací listy atd.). Po odsouhlasení soupisu
provedených služeb objednatelem může být faktura uhrazena. Dodavatel je odpovědný za to, že sazba
daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

5.2.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy. Splatnost faktur
je 21 dnů od doručení faktury objednateli. Fakturu, která nemá předepsané náležitosti, obsahuje chybné
údaje nebo služby, které nebyly provedeny a nebo je neúplná, nelze uhradit a objednatel je oprávněn
vrátit ji dodavateli k doplnění. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až úplnou a bezchybnou
fakturu obsahující všechny předepsané náležitosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání
příslušné částky z účtu objednatele

5.3.

V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je
neplatná. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené faktury objednateli.

5.4.








Daňový doklad - faktura musí obsahovat zejména:
výslovný název „faktura“
označení a číslo smlouvy
celkovou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
označení objednatele a dodavatele, adresu, sídlo
den odeslání a den splatnosti faktury


označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

fakturovanou sumu, tj. částku k úhradě

razítko a podpis oprávněné osoby

ostatní náležitosti dle daňových předpisů
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura neplatná.

VI.
Záruky a smluvní pokuty
6.1.

Dodavatel je povinen vždy splnit schválený harmonogram pro jednotlivé dohodnuté služby a období.
V případě, že z objektivních na vůli dodavatele nezávislých příčin nebude moci splnit jednotlivou službu,
je nutné ji splnit v náhradním, nejblíže možném termínu.

6.2.

Smluvní pokutu za nedodržení lhůty nástupu pro zahájení odstraňování zjištěných vad poskytnuté služby
za každou i započatou hodinu prodlení dle smlouvy ve výši 1.000,- Kč.Tímto ustanovením o smluvní
pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která jemu vznikne prodlením
dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře
dodavatele.

6.3.

Smluvní pokutu umístí-li sběrné nádoby nebo jiné sběrné prostředky v rozporu se způsobem
dohodnutým s městem nebo je neudržuje způsobem sjednaným, ve výši 1.000,- Kč za každé sběrné
místo. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu
škody, která jemu vznikne prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů
od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči
daňovému dokladu – faktuře dodavatele.

6.4.

Smluvní pokutu neodstraní-li znečištění sběrného místa v den svozu, ve výši 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou
náhradu škody, která jemu vznikne prodlením dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit
do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji
započítat vůči daňovému dokladu – faktuře dodavatele

6.5.

Smluvní pokutu v případě prodlení s poskytnutím informací dle ustanovení obchodních podmínek delším
než 20 dní se sjednává pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní
pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody, která jemu vznikne prodlením
dodavatele. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře
dodavatele

6.6.

Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného
objednatelem. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody.

6.7.

Dodavatel je povinen k plnění služeb v případě mimořádných událostí nastoupit ve lhůtě uvedené
v nabídce, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky objednatele (postačí telefonická výzva
doplněna elektronickou objednávkou nebo faxem). Pokud tak dodavatel neučiní, je objednatel oprávněn
požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty, uvedené v nabídce, respektive ve smlouvě, a to
za každou hodinu prodlení.

6.8.

Dodavatel je povinen ve lhůtě, uvedené v nabídce, na výzvu objednatele (postačí telefonická výzva
doplněna elektronickou výzvou nebo faxem) odstranit zjištěné vady poskytované služby dle požadavku
objednatele. Pokud tak dodavatel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení
smluvní pokuty.

6.9.

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené služby na základě doručené faktury
dle smlouvy může dodavatel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý
den prodlení s placením dlužné částky. Smluvní pokutu je objednatel povinen uhradit do 10 dnů od
doručení jejího vyúčtování provedeného dodavatelem.

6.10.

Objednatel není v prodlení s placením ceny dle smlouvy, jestliže odmítne úhradu faktury z důvodu, že
účtovaná služba má vady nebo faktura obsahuje chybné údaje a přílohy. V tomto případě objednatel
zaplatí fakturu do 14 dnů od prokazatelného odstranění vad služby nebo od obdržení faktury bezchybné,
nově vystavené dodavatelem.

6.11.

Smluvní pokutu je každá ze smluvních stran oprávněna započítat vůči svému peněžitému plnění straně
druhé.

VII.
Závěrečná ujednání
7.1.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uvedeným jako den zahájení plnění služeb
v nabídce, respektive ve smlouvě.

7.2.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

7.3.

O ukončení platnosti této smlouvy se mohou smluvní strany kdykoli dohodnout. Dohoda musí mít
písemnou formu.

7.4.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s dobou plnění od 1.7.2012 do 30.6.2017 a s výpovědní
dobou 9 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po prokazatelném doručení
druhé smluvní straně.

7.5.

V případě podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou může druhá strana od smlouvy
odstoupit.

7.6.

Na straně objednatele je za podstatné porušení smlouvy pokládáno prodlení s placením za poskytnuté
služby, delším než 60 dní po uplynutí lhůty splatnosti vystaveného daňového dokladu – faktury.

7.7.

Na straně dodavatele je za podstatné porušení smlouvy pokládáno zjištění závažné vady plnění jedné
ze sjednaných služeb, ve dvou po sobě následujících kalendářních měsících, to znamená že služba
bude prováděna v rozporu s uzavřenou smlouvou a sjednanými harmonogramy plnění (zadáním
zakázky). Dodavatel musí být objednatelem na tuto vadu písemně upozorněn.

7.8.

Dodavatel ani objednatel nemohou bez písemného souhlasu druhé strany postoupit svá práva
a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7.9.

V případě, že se plnění díla stane nemožným nebo bude ovlivněno vyšší mocí, budou vzájemné vztahy,
závazky a povinnosti, odpovídajícím a reálným způsobem upraveny formou dodatku k této smlouvě. Za
vyšší moc se v tomto případě považují skutečnosti a vlivy nezávislé na žádné ze smluvních stran jako
např. živelné pohromy, vojensko-politické události, stávky, demonstrace, povodně apod. Dodavatel není
vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže jeho prodlení
v plnění závazků dle smlouvy je výsledkem události způsobené vyšší mocí.

7.10.

Dodavatel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž
tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před takovouto změnou.

V Šumperku dne ……………..

Mgr. Zdeněk Brož
starosta města Šumperka

V ……………………… dne ……………..

………………………………………….
………………………………………….
otisk razítka a podpis statutárního
zástupce uchazeče

Příloha č. 7 –

Seznam sběrných míst pro zajištění
dodávky svozu směsného komunálního
odpadu pro město Šumperk.
Seznam je zpracován dle objemu nádob, typu vlastnictví nádob a dle četnosti
svozu Nádoby objemu a četnosti svozu Objem 60 litrů 1x týdně
Objem 110 litrů 1x týdně
Objem 120 litrů 1x týdně
Objem 240 litrů 1x týdně
Objem 360 litrů 1x týdně
Objem 360 litrů 2x týdně
Objem 360 litrů 3x týdně
Objem 1100 litrů 1x týdně
Objem 1100 litrů 2x týdně
Objem 1100 litrů 3x týdně
Objem 6500 litrů 1x týdně
Objem 3200 litrů, spodní výsyp
Objem 5000 litrů, spodní výsyp

Typy vlastnictví nádob Nádoba ve vlastnictví svozové firmy
Nádoba ve vlastnictví občanů
Nádoba ve vlastnictví zadavatele

Město Šumperk
Nám. Míru 1
787 93 Šumperk
IČ 00303461
samostatná příloha

