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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 
 
 
Společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“, jejímž jménem jedná na základě Plné moci 
ze dne 31. 08. 2017 Vedoucí společník a správce společnosti IMOS Brno, a.s., 
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, 
IČO: 253 22 257, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211, 

 
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Tramvaj Plotní - 
soubor staveb - etapa 2-4“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 632317 (dále jen „uchazeč“),  
prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou 
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:  
                
Materiál Množství Jednotková cena 
betonové obrubníky silniční (nepoškozené) 3 000 m 67,- 

živičné vrstvy a litý asfalt               6 850 t 117,- 

 
 
Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena 
za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých 
materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto 
zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve 
lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu 
tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto 
potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.  
 
 
Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.  
 
Uchazeč je dále povinen akceptovat pokyn zadavatele, aby vytěžený odpad (zejm. kamenné 
prvky, zámkové dlažby) byl odvezen na skládku ve správě  společnosti Brněnské komunikace 
a.s.  na ulici Černovická, Brno. 
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V Brně, dne 01. 12. 2017

Za společnost „Výstavba tramvajové tratě Plotní“
IMOS Brno, a.s. na základě Plné moci ze dne 31. 08. 2017

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva IMOS Brno, a.s.


