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Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „Provozování 

sběrného dvora na území městské části Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves“  
 
 
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl m. Prahy jako zadavatel zadávacího řízení „Provozování 
sběrného dvora na území městské části Praha - Ďáblice a Praha - Březiněves“ zveřejněného dne 
21.10.2015 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním č.522605, poskytuje v souladu s § 
49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), 
dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci: 
 
Dotaz:  
 
Z omezených kapacitních důvodů na skládce Ďáblice bude pro následnou ukládku odpadů 
s nejvyšší pravděpodobností využita skládka nenacházející se v katastrálním území hl. m. Prahy. 
Jakým způsobem bude smluvně zohledněna případná změna zákonného poplatku za ukládání 
odpadu do tělesa skládky v průběhu trvání veřejné zakázky? 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel v kapitole č. 2 zadávací dokumentace „Požadované množství jednotlivých druhů 
odpadů odebíraných od fyzických osob v rámci předmětu plnění veřejné zakázky“ uvádí, že v 
případě uložení objemného odpadu na skládku v Ďáblicích uchazeč nezahrne do kalkulace ceny 
poplatek za uložení odpadu na skládku. V opačném případě bude do jednotkové ceny za další 
nakládání s odpadem, který bude ukládán na skládku mimo území hl. m. Prahy, započítán i 
poplatek za uložení odpadu.  



Jednotková cena tedy zahrnuje veškeré náklady spojené s nakládáním s jednotlivými druhy 
odpadu – náklady na dopravu odpadu do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadu, 
náklady na využívání odpadu, náklady na odstraňování odpadu, poplatky za uložení odpadu na 
skládku a veškeré další náklady spojené s provozováním zařízení (např. režijní náklady atd.). 
Stanovení a způsob kalkulace výše jednotkových cen za uložení konkrétního druhu odpadu pro 
příslušné období je tedy věcí uchazeče.    
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