
Příloha č. 6 k č. j. KRPK-234-2/ČJ-2020-1900VO Počet listů: 2

Cenová nabídka KRPK-234/ČJ-2020-1900VO
podaná v rámci VZMR na sluŽby:

,,Likvidaci a odvoz odpadů z areálů Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje v roce 2020 - 2021"

l) Identifikace dodavatele:
- obchodní jméno dodavatele:

- sídlo dodavatele:

- statutární zástupce dodavatele:

- právní forma organizace
-IČ,

-DIČ:

- účet číslo:

- vedený u:

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3 500 09 Hradec Králové

42194920

CZ42194920

- kontaktní osoba dodavatele:

- telefon:

- fax:

- e-mail:
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2) Cenová nabídka pro rok 2020 na likvidaci odpadů - doprava vlastní (odpad odvezeme na
skládku sami):

Kód Předpokládaná
cena celkemodpadu Predpokiádane Cena za l Cena za l

W . včetně DPH zaDruh odpadu mnozstvt v tunu odpadu tunu odpadu .
tunách bez DPH včetnč DPH předpokládanémnožství

odpadu

020103 Odpad rostlinných pletiv 0,5 t

160119 Plasty (nárazníky) 0,5 t

160120 Sklo (lepené, drátosklo) 0,5 t

160122 Součástky jinak blíže neurčené 0,01 t

170107 Směsi nebo oddělené směsi betonu,cihe1 l t

200301 Směsný komunální odpad l t

200307 Objemný odpad 30 t

Celkem rok 2020 X

3) Cenová nabídka pro rok 2020 na likvidaci a odvoz odpadu dodavatelsky (firmou):

Kód "" """" " Předpokládaná :
odpadu Předpokládané Cena za l tunu Cena za l tunu cena celkem '

Druh odpadu množství v odpadu bez odpadu včetně včetně DPH za :
tunách DPH DPH předpokládané

množství odpadu

020103 Odpad rostlinných pletiv 0,5 t

160119 Plasty (nárazníky) 0,5 t

160120 Sklo (lepené, drátosklo) 0,5 t

160122 Součástky jinak blíže neurčené 0,01t

170107 Směsi nebo oddělené směsi betonu,cihe1 l t

200301 Směsný komunální odpad l t

200307 Objemný odpad 30t

Celkem rok 2020 X
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4) Cenová nabídka pro rok 2021 na likvidaci odpadů - doprava vlastní (odpad odvezeme na
skládku sami):
Kód odpadu Předpokládaná l

Předpokládané Cena za l tunu Cena za l tunu cena celkem '
Druh odpadu množství v odpadu bez odpadu včetně včetně DPH za '

tunách DPH DPH předpokládané ,
množství odpadu '

020103 Odpad rostlinných pletiv 0,5 t

160119 Plasty (nárazníky) 0,5 t

160120 Sklo (lepené, drátosklo) 0,5 t

160122 Součástky jinak blíže neurčené 0,01 t

170107 Směsi nebo oddělené směsi betonu,cihe1 l t

200301 Směsný komunální odpad l t

200307 Objemný odpad 30t

Celkem rok 2021 X

3) Cenová nabídka pro rok 2021 na likvidaci a odvoz odpadu dodavatelsky (firmou):

Kód Předpokládaná i
Předpokládané Cena za ] tunu Cena za l tunu cena celkem !odpadu -Druh odpadu mnozství v odpadu bez odpadu včetně včetně DPH za :

tunách DPH DPH předpokládané
množství odpadu

020103 Odpad rostlinných pletiv 0,5 t

160119 Plasty (nárazníky) 0,5 t

160120 Sklo (lepené, drátosklo) 0,5 t

160122 Součástky jinak blíže neurčené 0,01 t

170107 Snúsi nebo oddělené směsi betonu,cihe1 l t

200301 Směsný komunální odpad l t

200307 Objemný odpad 30t

Celkem rok 2021 X
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Předpokládaná cena za
odvoz a likvidaci odpadu

s dopravou, za
předpokládané množství

odpadu celkem včetně DPH
rok 2020

Předpokládaná cena za
odvoz a likvidaci odpadu

s dopravou, za předpokládané
množství odpadu celkem

včetně DPH včetně DPH rok
2021

Předpokládaná cena za odvoz a
likvidaci odpadu s dopravou, za

předpokládané množství odpadu celkem
včetně DPH

za rok 2020 - 2021

150 756,69 158 294,52 309 051,21

Do ceny za tunu odvezeného a likvidovaného
(manipulaci, nakládku a apod.).

.

odpadu zahrňte veškeré vaše náklady
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