
 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

 

Technická specifikace  

Příloha č. 1 kupní smlouvy 

 

Sběrná nádoba na plastové odpady – 450 ks – objem min. 120 l 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - plastu 

Materiál nádoby vysokohustotní polyethylen (HDPE) ANO 

Objem nádoby min. 120 l ANO 

Výsyp horní ANO 

Barva nádoby žlutá ANO 

Odolnost materiálu 

nádoby 

odolné proti UV záření, nízkým a 

vyšším atmosférickým teplotám, 

chemickým a biologickým vlivům 

ANO 

Stěny min. 3 mm ANO 

Normy, certifikáty  

ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální 

pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na 

nádobě i na víku 

ANO 

Vnitřní stěny nádoby hladké ANO 

Kolečka nádoby 

min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  

s protihlukovou úpravou, odolná při 

max. zatížení nádoby, materiál odolný 

vůči chemickým, biologickým, 

povětrnostním vlivům, osa kolečka 

kovová s antikorozní úpravou 

ANO 

Nosnost nádoby min. 52 kg včetně nádoby ANO 

Víko uchyceno min. tříbodově, vybaveno 

min. dvěma madly, případně úchytem 

pro otevření minimálně  

na 40 % obvodu víka 

ANO 

Přední strana nádoby 
hladká (bez prolisů) (z důvodu 

snadného umístění polepu) 
ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným nápisem 

„PLAST“ 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nápisem „PLAST“ 

v Braillově písmu 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem: MĚSTO 

ČERVENÝ 

KOSTELEC 

ANO ANO 

Další požadavek 
Víko nádoby bude ve žluté barvě  

Nebo 
ANO 



 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Víko nádoby bude v černé barvě, ale 

samotné víko či madla nádoby budou 

opatřeny snadno odnímatelnými / 

vyměnitelnými klipy (minimálně 

dvěma), které budou snadno 

nahraditelné jinou barevnou 

kombinací 

Barva klipů bude žlutá 

Jiné 

materiál, ze kterého jsou nádoby 

vyrobeny, musí být znovu 

granulovatelný (nesmí obsahovat 

kadmium apod.) 

ANO 

 

Sběrná nádoba na papírové odpady – 600 ks – objem min. 120 l 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - papíru 

Materiál nádoby vysokohustotní polyethylen (HDPE) ANO 

Objem nádoby min. 120 l ANO 

Výsyp horní ANO 

Barva nádoby modrá ANO 

Odolnost materiálu 

nádoby 

odolné proti UV záření, nízkým a 

vyšším atmosférickým teplotám, 

chemickým a biologickým vlivům 

ANO 

Stěny min. 3 mm ANO 

Normy, certifikáty  

ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální 

pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na 

nádobě i na víku 

ANO 

Vnitřní stěny nádoby hladké ANO 

Kolečka nádoby 

min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  

s protihlukovou úpravou, odolná při 

max. zatížení nádoby, materiál odolný 

vůči chemickým, biologickým, 

povětrnostním vlivům, osa kolečka 

kovová s antikorozní úpravou 

ANO 

Nosnost nádoby min. 52 kg včetně nádoby ANO 

Víko uchyceno min. tříbodově, vybaveno 

min. dvěma madly, případně úchytem 

pro otevření minimálně  

na 40 % obvodu víka 

ANO 

Přední strana nádoby 
hladká (bez prolisů) (z důvodu 

snadného umístění polepu) 
ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným nápisem 

„PAPÍR“ 

ANO ANO 



 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Nádoba opatřena 

nápisem „PAPÍR“ 

v Braillově písmu 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem: MĚSTO 

ČERVENÝ 

KOSTELEC 

ANO ANO 

Další požadavek 

Víko nádoby bude v modré barvě 

Nebo 

Víko nádoby bude v černé barvě, ale 

samotné víko či madla nádoby budou 

opatřeny snadno odnímatelnými / 

vyměnitelnými klipy (minimálně 

dvěma), které budou snadno 

nahraditelné jinou barevnou 

kombinací 

Barva klipů bude modrá 

ANO 

Jiné 

materiál, ze kterého jsou nádoby 

vyrobeny, musí být znovu 

granulovatelný (nesmí obsahovat 

kadmium apod.) 

ANO 

 

   Sběrná nádoba na plastové odpady – 450 ks – objem min. 240 l 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - plastu 

Materiál nádoby vysokohustotní polyethylen (HDPE) ANO 

Objem nádoby min. 240 l ANO 

Barva nádoby žlutá ANO 

Výsyp horní ANO 

Odolnost materiálu 

nádoby 

odolné proti UV záření, nízkým a 

vyšším atmosférickým teplotám, 

chemickým a biologickým vlivům 

ANO 

Stěny min. 3,2 mm ANO 

Normy, certifikáty  

ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální 

pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na 

nádobě i na víku 

ANO 

Vnitřní stěny nádoby hladké ANO 

Kolečka nádoby 

min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  

s protihlukovou úpravou, odolná při 

max. zatížení nádoby, materiál odolný 

vůči chemickým, biologickým, 

povětrnostním vlivům, osa kolečka 

kovová s antikorozní úpravou 

ANO 



 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Nosnost nádoby min. 98 kg včetně nádoby ANO 

Víko 

uchyceno min. tříbodově, vybaveno 

min. dvěma madly, případně úchytem 

pro otevření minimálně  

na 40 % obvodu víka 

ANO 

Přední strana nádoby 
hladká (bez prolisů) (z důvodu 

snadného umístění polepu) 
ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným nápisem 

„PLAST“ 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nápisem „PLAST“ 

v Braillově písmu 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem: MĚSTO 

ČERVENÝ 

KOSTELEC 

ANO ANO 

Další požadavek 

Víko nádoby bude ve žluté barvě 

Nebo 

Víko nádoby bude v černé barvě, ale 

samostatné víko či madla budou 

opatřeny snadno odnímatelnými / 

vyměnitelnými klipy (minimálně 

dvěma), které budou snadno 

nahraditelné jinou barevnou 

kombinací 

Barva klipů bude žlutá 

ANO 

Jiné 

materiál, ze kterého jsou nádoby 

vyrobeny, musí být znovu 

granulovatelný (nesmí obsahovat 

kadmium apod.) 

ANO 

 

 

Sběrná nádoba na papírový odpad – 300 ks – objem min. 240 l 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - papíru 

Materiál nádoby vysokohustotní polyethylen (HDPE) ANO 

Objem nádoby min. 240 l ANO 

Barva nádoby modrá ANO 

Výsyp horní ANO 

Odolnost materiálu 

nádoby 

odolné proti UV záření, nízkým a 

vyšším atmosférickým teplotám, 
ANO 



 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

chemickým a biologickým vlivům 

Stěny min. 3,2 mm ANO 

Normy, certifikáty 

ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální 

pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na 

nádobě i na víku 

 

Vnitřní stěny nádoby hladké ANO 

Kolečka nádoby 

min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  

s protihlukovou úpravou, odolná při 

max. zatížení nádoby, materiál odolný 

vůči chemickým, biologickým, 

povětrnostním vlivům, osa kolečka 

kovová s antikorozní úpravou 

ANO 

Nosnost nádoby min. 98 kg včetně nádoby ANO 

Víko 

uchyceno min. tříbodově, vybaveno 

min. dvěma madly, případně úchytem 

pro otevření minimálně  

na 40 % obvodu víka 

ANO 

Přední strana nádoby 
hladká (bez prolisů) (z důvodu 

snadného umístění polepu) 
ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem „PAPÍR“ 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nápisem „PAPÍR“ 

v Braillově písmu 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem: MĚSTO 

ČERVENÝ 

KOSTELEC 

ANO ANO 

Další požadavek 

Víko nádoby bude v modré barvě 

nebo  

Víko nádoby bude v černé barvě, ale 

samotné víko či madla nádoby budou 

opatřeny snadno  

odnímatelnými / vyměnitelnými klipy 

(minimálně dvěma), které budou 

snadno nahraditelné jinou barevnou 

kombinací 

Barva klipů bude modrá  

 

Jiné 

materiál, ze kterého jsou nádoby 

vyrobeny, musí být znovu 

granulovatelný (nesmí obsahovat 

kadmium apod.) 

ANO 



 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

Sběrná nádoba na kovový odpad – 8 ks – objem 

min. 240 l 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu - kovu 

Materiál nádoby vysokohustotní polyethylen (HDPE) ANO 

Objem nádoby min. 240 l ANO 

Barva nádoby šedá ANO 

Výsyp horní ANO 

Odolnost materiálu 

nádoby 

odolné proti UV záření, nízkým a 

vyšším atmosférickým teplotám, 

chemickým a biologickým vlivům 

ANO 

Stěny min. 3,2 mm ANO 

Normy, certifikáty 

ČSN EN 840, RAL GZ 951, oficiální 

pečeť RAL GZ 951/1 vyražena na 

nádobě i na víku  

ANO 

Vnitřní stěny nádoby hladké ANO 

Kolečka nádoby 

min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm,  

s protihlukovou úpravou, odolná při 

max. zatížení nádoby, materiál odolný 

vůči chemickým, biologickým, 

povětrnostním vlivům, osa kolečka 

kovová s antikorozní úpravou 

ANO 

Nosnost nádoby min. 98 kg včetně nádoby ANO 

Víko 

uchyceno min. tříbodově, vybaveno 

min. dvěma madly, případně úchytem 

pro otevření minimálně  

na 40 % obvodu víka 

ANO 

Přední strana nádoby 
hladká (bez prolisů) (z důvodu 

snadného umístění polepu) 
ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem „KOVY“ 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nápisem „KOVY“ 

v Braillově písmu 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem: MĚSTO 

ČERVENÝ 

KOSTELEC 

ANO ANO 

Další požadavek 

Víko nádoby bude v šedé barvě  

Nebo 

Víko nádoby bude v černé, ale 

samostatné víko či madla nádoby 

budou opatřeny snadno 

odnímatelnými / vyměnitelnými klipy 

(minimálně dvěma), které budou 

ANO 



 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

snadno nahraditelné jinou barevnou 

kombinací 

Barva klipů bude šedá  

Jiné 

materiál, ze kterého jsou nádoby 

vyrobeny, musí být znovu 

granulovatelný (nesmí obsahovat 

kadmium apod.) 

ANO 

 

Sběrná nádoba na plastové odpady s horním výsypem – 30 ks – objem min. 1 100 l 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  

(požadavek zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu – plastu 

Materiál nádoby vysokohustotní polyethylen (HDPE) ANO 

Objem nádoby min. 1 100 l ANO 

Barva nádoby žlutá ANO 

Výsyp horní ANO 

Odolnost materiálu 

nádoby 

odolné proti UV záření, nízkým a 

vyšším atmosférickým teplotám, 

chemickým a biologickým vlivům 

ANO 

Vnitřní stěny nádoby hladké ANO 

Kolečka nádoby 

průměr min. 200 mm, min. 4 ks, 

odolná při max. zatížení nádoby, 

materiál odolný vůči chemickým, 

biologickým, povětrnostním vlivům  

ANO 

Brzdy koleček ANO ANO 

Nosnost nádoby min. 450 kg včetně nádoby ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem „PLAST“ 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nápisem „PLAST“ 

v Braillově písmu 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem: MĚSTO 

ČERVENÝ 

KOSTELEC 

ANO ANO 

Jiné 

materiál, ze kterého jsou nádoby 

vyrobeny, musí být znovu 

granulovatelný (nesmí obsahovat 

kadmium apod.) 

ANO 



 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

 

Sběrná nádoba na papírové odpady s horním 

výsypem – 30 ks – objem min. 1 100 l 

Popis parametru 
Specifikace parametru/  (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

 (doplní účastník) 

Vhodné pro sběr komunálního a separovaného odpadu – papíru 

Materiál nádoby vysokohustotní polyethylen (HDPE) ANO 

Objem nádoby min. 1 100 l ANO 

Barva nádoby modrá ANO 

Výsyp horní ANO 

Odolnost materiálu 

nádoby 

odolné proti UV záření, nízkým a 

vyšším atmosférickým teplotám, 

chemickým a biologickým vlivům 

ANO 

Vnitřní stěny nádoby hladké ANO 

Kolečka nádoby 

průměr min. 200 mm, min. 4 ks, 

odolná při max. zatížení nádoby, 

materiál odolný vůči chemickým, 

biologickým, povětrnostním vlivům  

ANO 

Brzdy koleček ANO ANO 

Nosnost nádoby min. 450 kg včetně nádoby ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem „PAPÍR“ 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nápisem „PAPÍR“ 

v Braillově písmu 

ANO ANO 

Nádoba opatřena 

nesmyvatelným 

nápisem: MĚSTO 

ČERVENÝ 

KOSTELEC 

ANO ANO 

Jiné 

materiál, ze kterého jsou nádoby 

vyrobeny, musí být znovu 

granulovatelný (nesmí obsahovat 

kadmium apod.) 

ANO 

 

 

Velkoobjemový kontejner na biologicky rozložitelný odpad – 2 ks – objem min. 9 m
3
 

Popis parametru 
Specifikace parametru 

(požadavek zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

(doplní účastník) 

Vhodné pro sběr separovaného odpadu – biologicky rozložitelný odpad 

Typ  AVIA ANO 

Materiál nádoby ocelový plech  ANO 

Tloušťka materiálu 
min. 3,5 mm boky, min. 5 mm 

podlaha 
ANO 

Objem nádoby min. 9 m
3
 ANO 



 

„Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 

domácností“ 

 

Popis parametru 
Specifikace parametru 

(požadavek zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

(doplní účastník) 

Rozteč ližin (vnitřní) cca 95 cm ANO 

Vnější rozteč rolen cca 106 cm ANO 

Pro výšku háku  cca 1 m ANO 

Barva nádoby oranžová ANO 

Šířka (vnější) cca 2,0 m ANO 

Délka (vnější) cca 3,9 - 4,0 m ANO 

Výška (vnější) cca 1,5 m ANO 

Bočnice sklopné po obou stranách ANO 

Vrata 

vzadu, dvoudílné, otevírané kolem 

svislých závěsů do stran se zajištěním 

v otevřené poloze, přední čelo plné 

ANO 

 

Velkoobjemový kontejner na objemný odpad – 1 ks – objem min. 9 m
3
 

Popis parametru 
Specifikace parametru (požadavek 

zadavatele) 
Specifikace dodavatele/ 

(doplní účastník) 

Vhodné pro sběr separovaného odpadu – objemný odpad 

Typ  AVIA ANO 

Materiál nádoby ocelový plech  ANO 

Tloušťka materiálu min. 3 mm boky, min. 4 mm podlaha ANO 

Objem nádoby min. 9 m
3
 ANO 

Rozteč ližin (vnitřní) cca 95 cm ANO 

Vnější rozteč rolen cca 106 cm ANO 

Pro výšku háku  cca 1 m ANO 

Barva nádoby modrá ANO 

Šířka (vnější) cca 2,0 m ANO 

Délka (vnější) cca 3,9 - 4,0 m ANO 

Výška (vnější) cca 1,5 m ANO 

Bočnice sklopné po obou stranách ANO 

Vrata 

vzadu, dvoudílné, otevírané kolem 

svislých závěsů do stran se zajištěním 

v otevřené poloze, přední čelo plné 

ANO 

 

 
 

 


