
1. česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

KUPNÍ SMLOUVA
Číslo: MO 144348/2021-6440

- Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
19-22232881/0710
Ing. Bc. Milan Polleč, ředitel Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení 7 odst. 2
zák. č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, v platném mění

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech organizačních:

- pro předání předmětu prodeje:

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Pardubice
Teplého 1899, 530 02 Pardubice

dále jen „prodávající"
a

2. FAST KOVOŠROT s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146165
Sídlo: Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha - Žižkov
IČO: 260 39 753
DIČ: CZ 260 39 753
Bankovní spojení: česká spořitelna, a.s.



číslo úČtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

- ve vřcech smluvních:

- ve vřcech technických:

E-mail:

Datová schránka:

Adresa pro doruČování:

642932379/0800
Bc. Markéta Štrubínská, jednatelka

Bc. Markéta Štrubínská, jednatelka, tel.

Bc. Markéta Štrubínská, jednatelka, tel.

ppw5wxr

FAST KOVOŠROT s.r.o., Sažinova 302, 399 01 Milevsko

dále jen „kupující"

se dohodly podle § 2079 a § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., obČanský zákoník (dále také jen „OZ"), že
jejich závazkový vztah se ěídí tímto zákonem a na základř pěijetí nabídky podané kupujícím k veěejné
nabídce vyhlášené zveěejnřním výzvy k podání nabídek dne 19. kvřtna 2021 uzavírají tuto kupní
smlouvu (dále jen „Smlouva"), která obsahuje beze zmřn podmínky prodeje stanovené výše citovanou
výzvou prodávajícího.

článek I
Pěedmřt Smlouvy

1.1.Pěedmřtem Smlouvy je závazek prodávajícího pěevést na kupujícího vlastnické právo
k nepotěebnému majetku státu v podobř kovového odpadu tvoěeného ze železných a neželezných
kovů a jejich slitin (dále jen „druhotné suroviny") a závazek kupujícího druhotné suroviny
od prodávajícího za podmínek stanovených Smlouvou pěevzít a zaplatit kupní cenu.

1.2. Specifikace druhu prodávaných druhotných surovin vČetnř jejich pěibližného množství
stanoveného kvalifikovaným odhadem, místa uložení, jednotkové ceny a oprávnřné osoby
prodávajícího povřěené pěedáním druhotných surovin (dále jen „pěedávající") spoleČnř s jejich
kontaktními údaji je nedílnou souČástí Smlouvy jako její pěíloha č. I.

1.3.Hmotnost jednotlivých druhů druhotných surovin uvedená v pěíloze č. 1 byla stanovena
kvalifikovaným odhadem prodávajícího. Hmotnost druhotných surovin, které jsou pěedmřtem
prodeje, bude urČena na základř jejich skuteČné hmotnosti v souladu s vážními lístky. Kupující bere
na vřdomí a podpisem této Smlouvy vyjaděuje svůj souhlas s tím, že skuteČná hmotnost druhotných
surovin v jednotlivých místech uložení se může od odhadnuté hmotnosti lišit a zavazuje se odebrat
veškeré druhotné suroviny uložené v jednotlivých místech uložení.

1.4. Kupující se podpisem smlouvy zavazuje:
uhradit Smlouvou sjednanou zálohu na základř faktury vystavené prodávajícím po podpisu
této smlouvy;
pěistavit v termínech dle harmonogramu pinřní, který je jako pěíloha č. 2 nedílnou souČástí
Smlouvy (dále jen „Harmonogram") sbřrné kontejnery nebo nákladní vozidla
do jednotlivých míst uložení druhotných surovin;
roztěídit, pěípadnř oČistit, druhotné suroviny podle jednotlivých druhů specifikovaných
v pěíloze č. I;
provést znehodnocení jednotlivých prvků tvoěících druhotné suroviny způsobem
znemožilujícím jejich pěípadné využití k původnímu úČelu;



provést za účasti předávajícího vážení vytříděných druhotných surovin v místě  vážení podle 
Čl. 3.4. Smlouvy; 
předat okamžitě  po zvážení druhotných surovin vážní lístky předávajícímu, označenému 
v záhlaví této Smlouvy; 
zajistit na své náklady a nebezpečí nakládání a převoz druhotných surovin z místa uložení 
do místa vážení a po zvážení a předání vážních lístků  předávajícímu jejich odvoz 
do vlastních prostor; 
uhradit dohodnutou zálohu a doplatek kupní ceny druhotných surovin podle čl. 2.1. této 
Smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. 4 této Smlouvy; 
nakládat s druhotnými surovinami v souladu s platnými obecně  závaznými právními 
předpisy. 

1.5. Prodávající se podpisem Smlouvy zavazuje: 
předat kupujícímu druhotné suroviny a zajistit součinnost prostřednictvím předávajícího; 
účinně  spolupracovat s kupujícím při zabezpečení plynulého pinění Smlouvy, zejména 
při zajištění vstupů  a vjezdů  do míst uložení druhotných surovin; 
vystavit daňový doklad (fakturu) na uhrazení zálohy na předpokládanou kupní cenu; 
po odebrání druhotných surovin vystavit fakturu (popř. faktury) na zvážené a odebrané 
druhotné suroviny - doplatek kupní ceny, po odečtení uhrazené zálohy. 

Článek 2 
Kupní cena 

2.1. Předpokládaná kupní cena vychází z nabídky kupujícího podané do veřejné soutěže a byla sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši 2 008 246,- Kč  (slovy dvamilionyosmtisíc dvěstěčtyřicetšesttisic 
korun českých). Skutečná kupní cena bude stanovena na základě  skutečné hmotnosti druhotných 
surovin dle vážních lístků  předaných kupujícím prodávajícímu a jednotkových cen druhotných 
surovin uvedených v příloze Č. 1 této Smlouvy. 

2.2. Smluvní cena podle bodu 2.1. tohoto článku zahrnuje veškeré náklady kupujícího s koupí 
související, tedy zejména náklady související s tříděním, čištěním, nakládáním, dopravou a 
vážením druhotných surovin. Totéž platí pro Skutečnou kupní cenu. 

Článek 3 
Doba a místo pinění 

3.1.Prodávajíci umožní kupujícímu převzít druhotné suroviny v jednotlivých místech uložení 
v termínech stanovených Harmonogramem. 

3.1 Kupující piní své povinnosti podle ustanovení čl. 1.4 písm. b), c) Smlouvy v místě  uložení a 
termínech uvedených v Harmonogramu v době  Pondělí až čtvrtek od 07:00 hod. do 15:00 hod., 
v Pátek od 07:00 hod. do 12:00 hod., nejdříve však následující den po připsání zálohy 
na předpokládanou kupní cenu druhotných surovin na účet prodávajícího, nejpozději 
do 10. září 2021. Konkrétní čas zahájení pinění v místě  uložení oznámí kupující kontaktní osobě  
prodávajícího ve věcech organizačních telefonicky a elektronicky na její e-mailovou adresu 
nejméně  5 pracovních dnů  přede dnem zahájení pinění. 

3.3. Místa uložení druhotných surovin jsou specifikována v příloze Č. 1 Smlouvy 



3.4. Místem vážení druhotných surovin jsou české Budřjovice, Slévárenská 682. Termín a ěas 
vážení je kupující povinen oznámit telefonicky pČedávajícímu a umožnit tak jeho úěast pČi vážení 
druhotných surovin. 

článek 4 
Fakturaění a platební podmínky 

4.I.Kupující uhradí do 5 kalendáČních dnů  od doruěení prodávajícím vystavené faktury na zálohu 
ve výši 50 % z pČedpokládané kupní ceny druhotných surovin, tedy na zálohu ve výši 
I 004 123,- Kě  (slovy jedenmilionětyČitisícestodvacettČi korun ěeských). V pČípadř  nedodržení 
této smluvní povinnosti se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu podle ustanovení ěl. 6.1 
Smlouvy. Složení v tomto ustanovení sjednané zálohy na kupní cenu a pČípadné smluvní pokuty je 
podmínkou prodeje druhotných surovin, tedy zahájení ěinností dle ěl. 1.4.b) a následujících 
Smlouvy. 

4.2. Doplatek kupní ceny za druhotné suroviny bude stanoven na základř  jejich skuteěné hmotnosti dle 
vážních lístků  pČedložených kupujícím pČedávajícímu (doplatek bude zaokrouhlen nahoru na celé 
koruny). Na základř  vážních lístků  vystaví prodávající po ukoněení odbřru druhotných surovin 
v posledním místř  uložení dle Harmonogramu fakturu; pČekroěí-li doba odvozu druhotných surovin 
kalendáČní mřsíc, bude za každý mřsíc vystavena samostatná faktura. 

4.3. Faktury dle ustanovení ěl. 4.1. a 4.2. Smlouvy vystavuje prodávající bez zbyteěného odkladu 
po rozhodné události; fakturu odešle do datové schránky kupujícího nebo doporuěenř  na adresu 
sídla/místa podnikání kupujícího uvedenou v záhlaví Smlouvy. K fakturám vystaveným dle 
čl. 4.2. Smlouvy pČipojí prodávající kopie pČíslušných vážních lístků  osvřděujících množství 
fakturovaných druhotných surovin. 

4.4. Faktury budou splňovat tyto náležitosti: 
oznaěení úěetního dokladu (faktury) a jeho ěíslo; 
ěíslo kupní smlouvy; 
obchodní firmu a její sídlo /jméno a místo podnikání, popČ. s odlišujícími dodatky; 
IčO smluvních stran; 
den vystavení úěetního dokladu (faktury); 
oznaěení penřžního ústavu a ěíslo úětu, na který má být placeno; 
výši úětované ěástky; 
lhůtu splatnosti, 
sdřlení, že pinřní není pČedmřtem danř  dle § 5 zákona ě. 235/2004 sb., o dani z pČidané 
hodnoty, ve znřní pozdřjších pČedpisů. 

4.5. Kupující je povinen ve sjednané dobř  splatnosti uhradit zálohu na kupní cenu a doplatek (doplatky) 
kupní ceny na úěet prodávajícího. Splatnost faktury podle ěl. 4.1 Smlouvy je 5 kalendáČních dnů  a 
splatnost faktury (faktur) podle ěl. 4.2 Smlouvy je 21 kalendáČních dnů  ode dne jejich doruěení. Za 
den uhrazení fakturované ěástky se považuje den jejího pČipsání na úěet prodávajícího. 
kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávnřn úětovat úrok z prodlení ve výši stanovené 
obecnř  závaznými právními pČedpisy. 

4.6. Kupující je oprávnřn bez zaplaceni vrátit pČed uplynutím lhůty splatnosti fakturu, která neobsahuje 
nřkterý údaj podle ustanovení ěl. 4.4. Smlouvy nebo má jiné závady v obsahu. PČi vráceni faktury 
musí kupující specifikovat důvod vrácení. V pČípadř  oprávnřného vrácení prodávající vystaví 
novou fakturu, s tím, že oprávnřním vrácení faktury pČestává břžet původní lhůta splatnosti a celá 



bčží znovu poČínaje dnem doruČení opravené faktury kupujícímu. V případč  neoprávnčného 
vrácení faktury bčží pěvodní lhěta splatnosti. 

ůlánek 5 
Přechod vlastnictví 

5.1. Vlastnické právo k druhotným surovinám, které jsou předmčtem Smlouvy, přechází 
z prodávajícího na kupujícího předáním vážních lístkě  předávajícímu. 

5.2.0dpovčdnost za škodu na druhotných surovinách přechází z prodávajícího na kupujícího 
okamžikem, kdy druhotné suroviny opustí za úČelem provedení jejich vážení místo uložení. 

5.3. Vzhledem k charakteru předmčtu této Smlouvy prodávající neposkytuje žádné záruky za jakost 
druhotných surovin, které jsou předmčtem prodeje. Kupující přenechává a kupující je povinen 
odebrat druhotné suroviny, jak stojí a leží. Kupující se zavazuje, že nebude požadovat snížení 
kupní ceny z děvodu jejich stavu, se kterým mčl možnost se seznámit před podpisem Smlouvy. Pro 
právní vztahy založené Smlouvou smluvní strany vyluČují použití ustanovení § 2099 až 2112 a § 
21130Z. 

ůlánek 6 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

6.1. Pro případ nezaplacení kupní ceny vČas a řádnč  sjednávají smluvní strany, kromč  úrokě  z prodlení 
i smluvní pokutu ve výši 5 % předpokládané kupní ceny druhotných surovin, nebo z její 
nezaplacené Části. Prodávající je po marném uplynutí lhěty splatnosti kupní ceny před odbčrem 
druhotných surovin kupujícím oprávnčn prodat nezaplacené zboží jinému zájemci. 

6.2.V případč  neodebrání druhotných surovin nebo jejich Části podle Harmonogramu je kupující 
povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 5 % kupní ceny neodebraného zboží. 

6.3.Neumožni-li kupující ve smyslu této Smlouvy přítomnost předávajícího u vážení hmotnosti 
odvážených druhotných surovin v místč  vážení, uhradí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 
10 % celkové předpokládané kupní ceny druhotných surovin, uvedené v příloze ů. 1. 

6.4. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávnčn úČtovat kupujícímu úrok 
z prodlení v souladu obecnč  závaznými právními předpisy. 

6.5.Uhrazení smluvní pokuty nezbavuje prodávajícího povinnosti spinit povinnosti, za jejíž porušení 
byla smluvní pokuta uložena, a nahradit prodávajícímu škodu, vzniklou mu porušením povinnosti 
zajištčné smluvní pokutou v piném rozsahu. Smluvní strany výslovnč  vyluČují možnost aplikace 
§ 2050 OZ. 

6.6. Splatnost faktury je v případč  úČtování smluvních pokut a úroku z prodlení 21 kalendářních dně  
ode dne doruČení faktury. Za den úhrady úČtované Částky se považuje den jejího připsání na úČet 
prodávajícího. Nárok na úrok z prodlení vzniká bez dalšího dle ustanovení § 1970 OZ dnem 
následujícím po dni, kdy se stal splatný závazek dlužníka, s jehož pinčním se dlužník dostal do 
prodlení. 



Článek 7 
Zvláštní ujednání 

7.1. Odprodej druhotných surovin bude realizován ve vojenském (střeženém) objektu. Všichni 
pracovníci kupujícího budou poučeni o podmínkách vstupu do objektu a pohybu na vyhrazeném 
místě. Tyto podmínky jsou povinni respektovat. Nedodržení podmínek může být důvodem 
k vystavení zákazu vstupu jak pro zaměstnance kupujícího, tak i vjezdu pro jeho dopravní 
prostředky. Případný zákaz vstupu či vjezdu do vojenského objektu nezbavuje kupujícího 
povinnosti řádně  a včas spinit závazky z této Smlouvy. 

7.2.K udělení povolení vstupu, resp. vjezdu do vojenského objektu zašle kupující kontaktní osobě  
prodávajícího ve věcech organizačních seznam s osobními údaji svých zaměstnanců  (jméno, 
příjmení a číslo občanského průkazu), typem vozidla a SPZ dopravních prostředků, a to v rámci 

elektronického oznámení o zahájení pinění v místě  uložení podle ustanovení čl. 3.1. nejméně  5 
pracovních dnů  přede dnem zahájení pinění v místě  uložení. Dle tohoto seznamu zástupce 

prodávajícího zajistí vystavení povolení opravňujícího ke vstupu, resp. vjezdu do vojenského 

objektu, které se kupující zavazuje vrátit v termínu ukončení platnosti Smlouvy. 

7.3.V případě  neodebrání druhotných surovin nebo jejich částí může prodávající s neodebranými 

druhotnými surovinami ode dne následujícího po marném uplynutí termínu odběru volně  nakládat, 
zejména je prodat třetí osobě, a kupující nemůže žádat o úpravu kupní ceny a vrácení uhrazené 

zálohy za takto neodebrané druhotné suroviny. 

Článek 8 
Ukončení Smlouvy 

8.1. Závazky z této smlouvy zanikají: 

spiněním; 

dohodou stran při vzájemném vyrovnání účelně  vynaložených a věrohodně  doložených nákladů  
ke dni ukončení Smlouvy; 

odstoupením pro její podstatné porušení některou smluvní stranou. 

8.2. Strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí: 

neuhrazení zálohy sjednané dle ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ve lhůtě  splatnosti faktury; 
nedodržení místa vážení určeného v čl. 3.4. Smlouvy; 
neodebrání byť  části druhotných surovin dle ustanovení čl. 6.2 Smlouvy. 

8.3. Při odstoupení od smlouvy se pro případ vrácení již poskytnutého pinění z této smlouvy sjednává 
nulový úrok. 

8.4. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému pinění Smlouvy, je tato strana 
povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně  a vyvolat jednání 
kontaktních osob ve věcech smluvních o řešení vzniklé situace. 

Článek 9 
Závěrečná ujednání 



9.1. Vztahy výslovnČ  touto Smlouvou neupravené se řídí OZ a souvisejícími obecnČ  závaznými 
předpisy. 

9.2. Veškerá oznámení, která musí či mohou být učinČna podle Smlouvy nebo v souvislosti 
se Smlouvou budou učinČna a doručena datovou zprávou do datové schránky smluvního partnera 
nebo písemnČ  do jeho sídla (místa podnikání), a to osobnČ, uznávaným doručovatelem nebo 
doporučenou poštou, nevyplývá-li z této Smlouvy jiný zpěsob komunikace smluvních stran, či 
nedohodnou-li se strany písemnČ  jinak. 

9.3. Aniž by tím byly dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že bylo 
v případČ  osobního doručování nebo doručování uznávaným doručovatelem řádnČ  doručeno dnem 
faktického převzetí písemnosti nebo dnem, kdy bylo převzetí písemnosti odepřeno a v případČ  
doručování doporučenČ  s využitím provozovatele poštovních služeb dnem uvedeným na doručence 
vrácené provozovatelem poštovních služeb, třetím pracovním dnem po odeslání na adresu sídla 
druhé smluvní strany nebo dnem vyznačeným provozovatelem poštovních služeb jako den, kdy 
příjemce odepřel převzetí zásilky. 

9.4. Smluvní strany berou na vČdomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajě, v platném znČní, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), budou shromažůovat a 
zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemnČ  si poskytnuté, a to výlučnČ  za účelem realizace 
této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službČ  a o zmČnČ  nČkterých zákoně, ve znČní pozdČjších 
předpisě. Jiné využití se vylučuje 

9.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvČdČly 
v souvislosti s pinČním Smlouvy a nesdČlovat je třetím stranám. Kupující bere na vČdomí, že 
prodávající je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znČní pozdČjších předpisě, povinným subjektem a souhlasí se zveřejnČním Smlouvy v režimu 
tohoto zákona. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve SmlouvČ  nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ a udČlují si povolení k jejich užití a zveřejnČní bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

9.6. Kupující není oprávnČn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný ze 
svých závazkě  plynoucích z této Smlouvy ani tuto Smlouvu jako celek. Kupující se zavazuje bez 
předchozího písemného oznámení prodávajícímu neprovést žádnou zmČnu právní povahy nebo své 
podnikatelské činnosti. 

9.7. Veškeré zmČny a doplňky této Smlouvy mohou být učinČny pouze písemnými, vzestupnČ  

číslovanými dodatky. Podpisem obou smluvních stran se dodatky stávají nedílnou součástí této 

Smlouvy. 

9.8. Smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích o 16 stranách, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 
výtisky obdrží prodávající a I výtisk kupující. Strany berou na vČdomí, že Smlouva bude 
prodávajícím podle zákona ť. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nČkterých smluv, 

uveřejňování tČchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znČní uveřejnČna 

v Registru smluv https://dohody.gov.cz. Smluvní strany shodnČ  prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvČ nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 

5 504 OZ a udČlují si vzájemnČ  svolení k jejich uveřejnČní bez jakýchkoli dalších podmínek. 
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9.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou strana úřinnosti dnem uveěejnČní v Registru smluv

podle zákona o registru smluv.

910. Strany prohlašují, že Smlouvu uzavěely svobodnČ a vážnČ, že jim nejsou známy jakékoliv

skuteřnosti, které by její uzavěení vyluřovaly, neuvedly se vzájemnČ v omyla berou na vČdomí, že

v piném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z uvedení nepravdivých údajů. Za nepravdivý

údaj se nepovažuje rozdíl mezi kvalifikovaným odhadem hmotnosti druhotných surovin a jejich

skuteřnou hmotnosti zjištČnou jejich zvážením. Smluvní strany si Smlouvu pěed podpisem pěeřetly

a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho pěipojuji své podpisy.

Pěíloha č. I Specifikace druhotných surovin—cenová nabídka

Pěíloha č. 2 Harmonogram pinČní

Ing. Bc Milan olleř Bc. Markéta Štrubínská

ňeditel Agent ry hospodaěení s nemovitým majetkem Jednatelka



Pčíloha ř. 1 ke Smlouvě kupní

ř. MO 144348/2021-6440

Specifikace druhotných surovin - cenová nabídka na nákup druhotných surovin — kovového odpadu

umístěného: u PS 0210 JindčichČv Hradec, místo uložení ů. 1: PS 0210, Kasárna Jana Žižky, Vídeňská 169, JindčichČv Hradec, součadnice GPS 49°8'14.529"N,
15°0438.629"E

Druh odpadu: Množství v

tunách:

Cena za M.1 (1t) v Ků: Cena bez DPH celkem
v Ků:

železo 27 8,857_ 66 427,50

Celková cena všech druhČ odpadu 66 427,50

Kovový odpad není roztčíděn.

Množství v t je stanoveno odhadem, fakturováno bude pouze skuteůně odvezené množství odpadu, doložené vážními lístky.

Zájemce do cenové nabídky promítne i veškeré své náklady na tčídění, ůištění, nakládku a dopravu kovového odpadu.

Osoba prodávajícího pověčená pčedáním kovového odpadu:

1



Specifikace druhotných surovin - cenová nabídka na nákup druhotných surovin — kovového odpadu

umístčného: u P50217 Tábor, místo uložení Č. 2: PS 0217, Kasárna Prokopa Holého, tř. Kpt.Jaroše, Tábor, souřadnice GPS 49'25'11.185"N, 14°39'34.724"E

Druh odpadu: Množství v

tunách:

Cena za MJ (1t) v Kě: Cena bez DPH celkem v

Kě:

železo 27 21,530

železo 17 0,070

litina 06 0,875

hliník 1,250

Celková cena všech druhů odpadu 214 070,-

Kovový odpad není roztřídčn.

Množství v t je stanoveno odhadem, fakturováno bude pouze skuteěnč odvezené množství odpadu, doložené vážními lístky.

Zájemce do cenové nabídky promítne i veškeré své náklady na třídční, ěištční, nakládku a dopravu kovového odpadu.

Osoba prodávajícího povčřená předáním kovového odpadu:

2



Specifikace druhotných surovin - cenová nabídka na nákup druhotných surovin — kovového odpadu

umístěného: u PS 0226 Bechyně, místo uložení č. 3: PS 0226, Kasárna Bechyně, souřadnice GPS 49.289511N, 14.508575E

Druh odpadu: Množství v

tunách:

Cena za MJ (1t) v Kč: Cena bez DPH celkem v

Kč:

železo 27 5,005

železo 17 11,000

Celková cena všech druhů odpadu 131 037,50

Kovový odpad není roztříděn.

Množství v t je stanoveno odhadem, fakturováno bude pouze skutečně odvezené množství odpadu, doložené vážními lístky.

Zájemce do cenové nabídky promítne i veškeré své náklady na třídění, čištění, nakládku a dopravu kovového odpadu.

Osoba prodávajícího pověřená předáním kovového odpadu:



Specifikace druhotných surovin - cenová nabídka na nákup druhotných surovin — kovového odpadu

umístčného: u PS 0227 České Budčjovice, místo uložení ř.4: PS 0227, VÚ 6950řeské Budčjovice, Těebotovice, souěadnice GPS 48.96027N, 14.55750E

Druh odpadu: Množství v
tunách:

Cena za MJ (1t) v Kř: Cena bez DPH celkem v
Kř:

železo 27 22,887
železo 17 107,619
litina 04 1,320
hliník 1,865
kabely CU 0,100
kabely Al 1,493

Celková cena všech druhů odpadu 1 175 586,

Kovový odpad není roztěídčn.

Množství v t je stanoveno odhadem, fakturováno bude pouze skuteřnč odvezené množství odpadu, doložené vážními lístky.

Zájemce do cenové nabídky promítne i veškeré své náklady na těídční, řištční, nakládku a dopravu kovového odpadu.

Osoba prodávajícího povčěená pěedáním kovového odpadu

4



Specifikace druhotných surovin - cenová nabídka na nákup druhotných surovin — kovového odpadu

umístěného: u PS 0228 Boletice, místo uložení č. 5: PS 0228, Osada Boletice, Polná na Šumavě 206, souřadnice GPS 48.797330N, 14.147980E

Druh odpadu: Množství v

tunách:

Cena za Ml (1t) v Kč: Cena bez DPH celkem v

Kč:

železo 27 44,150

hliník 2,500

Celková cena všech druhů odpadu 421 125,-

Kovový odpad není roztříděn.

Množství v t je stanoveno odhadem, fakturováno bude pouze skutečně odvezené množství odpadu, doložené vážními lístky.

Zájemce do cenové nabídky promítne i veškeré své náklady na třídění, čištění, nakládku a dopravu kovového odpadu.

Osoba prodávajícího pověřená předáním kovového odpadu:



Celková cenová nabídka na nákup druhotných surovin — kovového odpadu 

Místo pinční ř : Cena bez DPH v Kř  
1 - PS 0210, Kasárna Jana Žižky, Vídeěská 169, JindČichův 
Hradec 

66 427,50 

2 - PS 0217, Kasárna Prokopa Holého, tČ. kpt..laroše, 
Tábor 

214 070,- 

3 - PS 0226, Kasárna Bechynč  131 037,50 
4 - PS 0227, VÚ 6950 ňeské Budčjovice, TČebotovice 1 175 586,- 
5 - PS 0228, Osada Boletice, Polná na Šumavč  206 421 125,- 

Celková nabídková cena 2 008 246,- 

Kovový odpad není roztČídčn. 

Množství v t je stanoveno odhadem, fakturováno bude pouze skuteřnč  odvezené množství odpadu, doložené vážními lístky. 

Zájemce do cenové nabídky promítne i veškeré své náklady na tČídční, řištční, nakládku a dopravu kovového odpadu. 



PČ íloha ř. 2 ke Smlouvč  kupní 

ř. MO 144348/2021-6440 

HARMONOGRAM PLNěNÍ 

Místo pinční ř. 1 -PS 0210, Kasárna Jana Žižky, Vídeůská 169, JindČichňv Hradec, 

souČadnice GPS 49°8'14.529"N, 15°0'38.629"E 

Zaťátek pinční: nejdČíve následující den po pČipsání zaplacené zálohy pČedpokládané kupní 

ceny druhotných surovin na úťet prodávajícího 

Z uvedeného období prodávající vyluťuje pinční ve dnech: 21. 6. -9.7, 2021 

Kupující se zavazuje odebrat veškeré v místč  uložené druhotné suroviny v dobč  od 10.7.2021 

do 31.7.2021 

Konec pinční nejpozdčji: do 10. záČí 2021 

Místo pinční ř. 2- PS 0217, Kasárna Prokopa Holého, tČ. Kpt. Jaroše, Tábor, souČadnice GPS 
49°25'11.185"N, 14°39'34.724"E 

Zaťátek pinční: nejdČíve následující den po pČipsání zaplacené zálohy pČedpokládané kupní 
ceny druhotných surovin na úťet prodávajícího 

Z uvedeného obdob( prodávající vyluťuje pinční ve dnech: - - - 

Kupující se zavazuje odebrat veškeré v místč  uložené druhotné suroviny v dób'é od 21.6.2021 
do 31.7.2021 

Konec pinční nejpozdčji: do 10. záČí 2021 

Místo pinční ř. 3- P50226, Kasárna Bechynč, souČadnice GPS 49.289511N, 14.508575E 

Zaťátek pinční: nejdČíve následující den po pČipsání zaplacené zálohy pČedpokládané kupní 
ceny druhotných surovin na úťet prodávajícího 

Z uvedeného období prodávající vyluťuje pinční ve dnech: 7. - 16. 7, 2021 

Kupující se zavazuje odebrat veškeré v místč  uložené druhotné suroviny v dobč  od 8.7.2021 
do 31.72021 

Konec pinční nejpozdčji: do 10. záČí 2021 
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Z uvedeného období prodávající vyluČuje  pinřní ve dnech: 26. -30. 7., 16. -20.8. 2021 too.o.ci  
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Kupující se zavazuje odebrat veškeré v místř  uložené druhotné suroviny v dobř  od 31.7.2021 

do 15.8.2021 

Konec pinřní nejpozdřji: do 10. záěí 2021 

Místo pinřní ů. 5- PS 0228, Osada Boletice, Polná na Šumavř  206, souěadnice GPS 

48.797330N, 14.147980E 

ZaČátek pinřní: nejděíve následující den po pěipsání zaplacené zálohy pěedpokládané kupní 

ceny druhotných surovin na úČet prodávajícího 

Z uvedeného období prodávající vyluČuje pinřní ve dnech: - - - 

Kupující se zavazuje odebrat veškeré v místř  uložené druhotné suroviny v dobř  od 21.6.2021 

do 31.7.2021 

Konec pinřní nejpozdřji: do 10. záěí 2021 

Místo pinřní Č. 4- PS 0227, VÚ 6950 České Budřjovice, Těebotovice, souěadnice GPS 

48.96027N, 14.55750E 


