
FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČO: 45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/3 České Budějovice -  Strakonická, 
číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0116748 (dále jen „dodavatel“), 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 
v Kč bez DPH

Asfaltové směsi frézované a vybourané 11 622 t ..................

Ocelové konstrukce Dle skutečnosti
Za cenu šrotu, 

doloženo vážními 
lístky

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve 
skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele 
(objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za 
vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů 
a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude 
připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury 
vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. 
Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa 
vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený 
závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se 
s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým 
oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.


