
Protokol o předání a převzetí prací - soupis skutečně provedených prací
formulář D02_01

Cenová nabídka : Celkové vyřezání a vysečení vč. odtěžení sedimentů a usazenin za dna a bžehů retenční nádrže v místní části Háje

Zhotovitel : DOSTA s.r.o., Pražská 1696 / 35, 350 02  Cheb, zastoupená p. Lukáš Povišer - jednatel společnosti

Objednatel : 

Rozsah nabízených prací 

lokalita Činnost počet pol. Kč/pol. Celkem bez DPH

Likvidace černých skládek - ruční sběr, přiblížení, manipulace a nakládka směsného, objemného a 

komunálního odpadu z plochy retenční nádrže a z břehů nádrže 1,00 3200,00 3 200 Kč

Práce s motorovým křovinořezem (pilový kotouč a trojzubec) - celkové vyřezání a odstranění nežádoucích 

náletových dřevin a keřovin do OK 10cm ze dna nádrže a ze břehů 1,00 16500,00 16 500 Kč

Práce s motorovým křovinořezem (žací struna) - celkové vysečení travního porostu ze dna nádrže a ze břehů 
1,00 11900,00 11 900 Kč

Ruční vyhrabání, manipulace a přiblížení veškeré vzniklé hmoty z nedostupných míst pro mechanizaci, 

nahromadění veškeré vzniklé biologicky rozložitelné a dřevní hmoty vč. nakládky na nákladní automobily 1,00 12800,00 12 800 Kč

Práce pásového bagru s podkopovou a svahovou lžíci - odtěžení a nakládka sedimentů ze dna nádrže výšky 

0,2m 1,00 23900,00 23 900 Kč

Práce pásového bagru se svahovou lžíci - rozšíření a zpevnění břehů nádrže po celém jejím obvodu vč. 

doodtěžení a nakládky sedimentů (hod) 1,00 15800,00 15 800 Kč

Pomocné práce - ruční odhalení a odkopání kritických a problémových míst (propustek, nátok, výtok) před 

prací bagru, ruční dočištění nádrže v celé ploše, pomocné dočišťovací práce u a po výkonu bagru, apod. 
1,00 11200,00 11 200 Kč

Konečné práce - finální úpravy a úklid pracoviště - odstranění bahna a nánosů z místní komunikace, smetení a 

sfoukání nečistot po zásahu z přiléhající asfaltové komunikace vč. úklidu pracoviště, atd. 1,00 1500,00 1 500 Kč

Vodorovná doprava nákladním automobilem 3,5t. - přeprava drobné mechanizace, osob na a z pracoviště 
1,00 6400,00 6 400 Kč

Vodorovná doprava nákladním automobilem 12t. - přeprava velké mechanizace na a z pracoviště, odvoz 

vzniklého odpadu na řízenou skládku Chocovice 1,00 18750,00 18 750 Kč

Manipulace s kontejnerem - nakládka/ vykládka 1,00 1740,00 1 740 Kč

Skládkovné - uložení odpadu na skládku (směsný komunální odpad) 1,00 2000,00 2 000 Kč

Skládkovné - uložení odpadu na skládku (200 201 biologicky rozložitelná hmota - tráva a listí) 1,00 5800,00 5 800 Kč

Skládkovné - uložení odpadu na skládku (biologicky rozložitelný odpad - větve) 1,00 1750,00 1 750 Kč

Skládkovné - uložení odpadu na skládku (sedimenty z vodních děl a nádrží) 1,00 17200,00 17 200 Kč

Celkem za akci bez DPH 21 % ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150 440 Kč

Celkem bez DPH 150 440 Kč

Město Cheb, Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb, zastoupen Ing. Vladimírem Bartíkem - referentem odboru správy majetku

ul. Jesenická, p.p.č. 934/3 

v k.ú. Háje u Chebu; 

umělá vodní plocha - 

retenční nádrž
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DPH 21 % 31 592 Kč

Celkem vč. DPH 182 032 Kč

Poznámky :          

·         Termín ukončení prací : do 10-ti pracovních od podpisu SoD nebo obdržení objednávky

·         Platnost cenové nabídky : do 31. prosince 2021

·         Záruční doba na provedené práce : 24 měsíců

·         Platební podmínky : bankovní převod, splatnost faktury : 30 - 60 dní

·         Na práce poskytujeme záruku kvality dle evropské normy ČSN EN ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a ISO 45001:2018. 

 

Děkuji za Vaší poptávku a těšíme se na spolupráci.

V Chebu dne 23. srpna 2021.                                                                                                                                                   Lukáš Povišer, jednatel Dosta s.r.o.


