Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 21112
změna číslo 01
„Odběr průmyslových odpadů a druhotných surovin“ Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik
Masarykův les, Křtiny

Dodatek č. 1
Příloha č. 2
Cenová ujednání a podmínky poskytování služby
Služba č. 1 – Odběr průmyslových odpadů a druhotných surovin
Článek I.
Místo a způsob provádění služby
1.1. Každý jednotlivý odběr (odvoz) odpadů bude proveden až na základě předchozí
telefonické nebo písemné výzvy objednatele, kdy budou dohodnuty bližší podmínky
(termín odběru, způsob dopravy, způsob nakládky, balení odpadu, vážení odpadu,
vykládka apod.). V případě plnění realizovaných průběžně budou odvozy odpadů
prováděny pravidelně (bez opakované výzvy objednatele), v předem smluvených
časových intervalech.
1.2. Místem předání (převzetí) odpadů je areál firmy objednatele, pokud se účastníci v tom
kterém případě nedohodnou jinak.
1.3. Objednatel předá zhotoviteli odpady v obalech, specifikovaných v čl. 3.1. této přílohy,
případně v jiných obalech, dohodnutých smluvními stranami před konkrétním odvozem
odpadu. Při předání musí být obaly objednatelem řádně označeny, v souladu
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. Jednotlivé předávané nebezpečné odpady musí
objednatel (producent) opatřit také příslušnými identifikačními listy nebezpečných
odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění.
1.4. Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) je v případě nebezpečných
odpadů „Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“ a v případě
ostatních odpadů „Dodací list“ nebo „Průvodka“.
Článek II.
Platební podmínky
2.1. Cena za provedenou službu bude hrazena formou průběžné platby dle Smlouvy
o poskytování služeb v oblasti životního prostředí.
Článek III.
Cenová ujednání
3.1. Ceny a podmínky odběru odpadů:
Kat. č.
odpadu

Název odpadu

Kat.
odp.

MJ

Cena
Kč/MJ

12 01 09

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující
halogeny

N

t

2 100,-

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové
a mazací oleje

N

t

2 050,-

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje

N

t

6 770,-

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot

N

t

6 770,-

Suez CZ a.s.
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998
ODPAD – K likvidaci
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13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

N

t

6 770,-

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí
15 02 02
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

t

16 700,-

16 01 07 Olejové filtry

N

t

16 700,-

16 01 13 Brzdové kapaliny

N

t

16 700,-

16 01 19 Plasty

O

t

4 490,-

16 01 20 Sklo

O

t

4 490,-

16 06 01 Olověné akumulátory

N

t

neodebíráme
(zpětný odběr)

17 04 05 Železo a ocel

O

t

cena bude
stanovena
před vývozem*

20 03 01 Směsný komunální odpad

O

t

3 145,-

998
ODPAD – K likvidaci
011
Obalové (barevné) separovaný sběr apod.
083
OLOVO – Olověné
akumulátory
(autobaterie)
998
ODPAD – K likvidaci

*U takto označených odpadů dochází často ke změně ceny z důvodu častého pohybu cen na trhu
druhotných surovin, proto bude cena stanovována na základě aktuálních cen druhotných surovin na trhu.

3.2. Doprava a ostatní služby:
MJ

Cena
(Kč/MJ)

svoz/ks

830,-

ks

2 500,-

15 min.

150,-

Nálepky dle ADR

ks

10,-

Doprava

km

21,-

15 min.

170,-

Doprava – Mercedes – hydraulická ruka

km

1 200,-

Pronájem kontejneru

den

100,-

Dodání PE pytlů

ks

8,-

Vysokotlaké mycí zařízení / dle znečištění /

m2

225,-

hod.

250,-

Typ služby
Paušální doprava odpadu
Odběr vzorků
Ruční nakládka

Práce hydraulickou rukou

Ostatní vícepráce – dělník

Suez CZ a.s.

Poznámka
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Ostatní vícepráce – technik
Doprava – cisterna Volvo
Sání kapalin cisternou
Doprava RENAULT Midlum (k 200301)
Manipulace (k 200301)
Zpracování a zaslání roční evidence odpadů

hod.

300,-

km

52,-

15 min.

400,-

km

30,-

15 min.

250,-

ks

250,-

na vyžádání

3.3. Za zpracování dokumentace k odpadům (např. ILNO, PIOO apod.) bude zhotovitel
účtovat objednateli cenu 100 Kč za každý vypracovaný doklad a objednatel se zavazuje
tuto cenu uhradit. Za každý vypracovaný doklad SEPNO bude zhotovitel účtovat
objednateli 150 Kč.
3.4. Ke všem cenám uvedeným v článku III. této přílohy bude připočtena platná DPH ve výši
dle příslušných právních předpisů právně účinných ke dni data uskutečnění zdanitelného
plnění.
Článek IV.
Ostatní ujednání
4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny Smlouvou o poskytování
služeb v oblasti životního prostředí.
4.2. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu
časově předcházející, a to s účinností ode dne 3. 3. 2022.
V Brně dne .....................

V....................... dne .....................

.........................................................

......................................................

Za zhotovitele:
Ing. Petr Salamon
oblastní manažer obchodu
SUEZ CZ a. s. na základě plné moci
na základě plné moci

Za objednatele:
doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr.,
ředitel podniku

Suez CZ a.s.
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