
Marius Pedersen

odatek č. 6 ke smlouvě o přepravě, převzetí a zajištění odstranění a využití odpadů
číslo 2005/111/NOH

Ceník služeb platný od 1.1.2018

článek 1.: SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:
Zapsaný:
Sídlo:

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
KS Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Zastoupený: Ing. Milan Kuchař, generální ředitel a člen představenstva společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 3507-501/0100
IČO: 49099451 DIČ: CZ49099451
Telefon:
e-mail:

1.2. Zhotovitel:
Zapsaný:
Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
IČO:
Telefon:

Marius Pedersen a.s.
u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 389 
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

oblastním manažerem, zplnomocněným k jednání
ČSOB Hradec Králové Číslo účtu: 8787063/0300
42194920 DIČ: CZ 42194920

1. Odpady kategorie „O“ přijímané do zařízení v areálu skládky Modlany - vlastní přeprava objednatele

dle kvality odpadu a kapacity skládky bude odebíráno s poplatkem nebo bez poplatku

Číslo odpadu Název odpadu Specifikace
15010600 Směsné obaly bez specifikace
17010110 Beton frakce do 10 cm
17010111 Beton frakce 10-50 cm
17010112 Beton frakce nad 50 cm
17010210 Cihly frakce do 10 cm
17010211 Cihly frakce nad 10 cm
17010300 Tašky a keramické výrobky bez specifikace
17010710 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06
frakce do 10 cm

17010711 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06

frakce 10-50 cm

17010712 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06

frakce nad 50 cm

17020100 Dřevo bez specifikace
17020200 Sklo bez specifikace
17020300 Plasty bez specifikace
17030200 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 bez specifikace
17050410 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 frakce do 10 cm
17050411 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 frakce nad 10 cm
17060410 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 skelná vata
17060411 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 lepenka
17080200 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 bez specifikace
19080100 Shrabky z česlí bez specifikace
19080200 Odpady z lapáků písku bez specifikace
19080500 Kaly z čištění komunálních odpadních vod bez specifikace
20030111 Směsný komunální odpad VKK
20030311 Uliční smetky frakce nad 5 cm
20030600 Odpad z čištění kanalizace
20030700 Objemný odpad bez specifikace
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2. Odpady kategorie „N“ přijímané do zařízení v areálu skládky Modlany, do sběrného dvora v Teplicích 

nebo do mobilních zařízení zhotovitele

Číslo odpadu Název odpadu Specifikace
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla vytvrzené
120109 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny bez specifikace
120112 Upotřebené vosky a tuky bez specifikace
130110 Nechlorované hydraulické minerální oleje bez specifikace
130111 Syntetické hydraulické oleje bez specifikace
130113 Jiné hydraulické oleje bez specifikace
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje bez specifikace
130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje bez specifikace
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje bez specifikace
130501 Pevný podíl z lapáků písků a odlučovačů oleje bez specifikace
130502 Kaly z odlučovačů oleje bez specifikace
130503 Kal z lapáků nečistot bez specifikace
130506 Olej z odlučovačů oleje bez specifikace
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje bez specifikace
130508 Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje bez specifikace
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel bez specifikace
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito lát. zneč. bez specifikace
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy jez specifikace
160107 Olejové filtry jez specifikace
160111 Brzdové destičky obsahující azbest jez specifikace
160113 Brzdové kapaliny bez specifikace
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky bez specifikace
160115 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 160114 bez specifikace
160211 Vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky jez specifikace
160213 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky televizory

160216 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení televizor bez 
obrazovky

160506 Laboratorní chemikálie a jejich směsi jez specifikace
160507 Vyřazené anorganické chemikálie jez specifikace
160508 Vyřazené organické chemikálie bez specifikace
160601 Olověné akumulátory bez specifikace
160602 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory jez specifikace
160605 Jiné baterie a akumulátory monočlánky
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky bez specifikace
170605 Stavební materiály obsahující azbest bez specifikace
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť zářivky
200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť výbojky

200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené pod čísly 200121 a 200123

bez specifikace

PC za MJ
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3. Odpady kategorie „O“ přijímané do sběrného dvora v Teplicích nebo do mobilních zařízení zhotovitele

Číslo odpadu j Název odpadu Specifikace OC za MJ —i Min
160103 (Pneumatiky osobní ks
160103 |Pneumatiky nákladní malé ks
160103 (Pneumatiky nákladní velké ks
160103 (Pneumatiky velké rozměry t
160214 (Vyřazená zařízení bez specifikace t
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4. Speciální ceny včetně přepravy za převzetí odpadů do zařízení zhotovitele
Jíslo odpadu I Název odpadu Specifikace OC za MJ I MJ

19080100 |Shrabky z česlí |čOV Neštěmice t
19080200 jodpady z lapáku písku |ČOV Neštěmice ■■ t

U odpadu 190805 z ČOV Bystřany a ČOV Boletce zajistí zhotovitel v případě vhodné kvality odpadu materiálové 
využití.

5. Speciální ceny za zajištění předání odpadů jiné oprávněné osobě smluvně vázané zhotovitelem
Číslo odpadu | Název odpadu Specifikace OC za MJ II MJ

19080200 |Odpady z lapáků písku ČOV Boletice
19080100 |Shrabky z česlí ČOV Boletice

6. Ceny za přepravu odpadů
název OC za MJ MJ

Skříňové vozidlo Kč/km
manipulace s odpady Kč/hod
Nosič vanových kontejnerů Kč/km
Nosič vanových kontejnerů na 2 kontejnery Kč/km
Nosič vanových kontejnerů + přívěs (2 kontejnery) Kč/km
Nosič vanových kontejnerů + přívěs (1 kontejner) Kč/km
ložné manipulace s vanovým kontejnerem Kč/knt
pronájem vanových kontejnerů 5 m3 Kč/den
pronájem vanových kontejnerů 7 m3 Kč/den
pronájem vanových kontejnerů 9-12 m3 Kč/den
Nosič kontejnerů typu Abroll Kč/km
Nosič kontejnerů typu Abroll + přívěs Kč/km
ložné manipulace s kontejnerem typu Abroll Kč/15 min
pronájem kontejneru typu Abroll Kč/den
prostoje při nakládání kontejnerů u zákazníka Kč/15 min
Nosič vanových kontejnerů typu Mercedes Kč/km
pronájem kontejneru typu Mercedes Kč/den
ložné manipulace s vanovým kontejnerem Kč/15 min

7. Případný jiný druh odpadu nebo služby lze sjednat na základě písemné dohody vydáním nového dodatku


