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K LipnIkŮm 31, 680 01 Boskovice

Tel.: +420 606 685 515
Fax: +420 516 426 416

~IČQ: 25638955
DIC. CZ25638955
Bankovní spojeni: KB,
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 9378

Vaše značka:
Naše značka:

Vyřizuje: Milan Chlup

V Boskovicích, 1.1.2012

VĚC: CENOVÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ ODPADŮ

Mgr, Tomáš Franc

Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace
Šikulova 1438, 666 02 předk|ášteři
Tel. 549 439 612, 739 093 123
E-mail :

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám nabldnDut nás|edujicí cenové podmínky pro převzetí odpadŮ, svoz
komunálnIho odpadu a plastŮ.

.—=ÍKatalog. Č. . Kat. Cena "'"
' Nazev odpadu MJ' odpadu odp. Kc/Mj

18 01 01 Ostré předměty O t *9,000,-
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování

18 01 03 jsou kladeny zvláštni požadavky N t *9.000,-
s ohledem na prevenci infekce

19 08 09 Směs tukŮ a oiejů z odlučovače tukŮ O t 1.800,- lobsahujÍcÍ pouze jedlé oleje a jedlé tuky

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchýní " O t
*5,000,"Ĺ

stravoven
·= ===>· — —--— ·—— - _. -= III l . - --— JI

*cena je včetně dopravy.



Cena dopravy - čištění odlučovače tuků

Typ vozidla Druh zařízení MJ Cena za MJ Manipulace
(KČ/15 min)

l Renault, Tatra cisterna km 37,- 260,-

Závozník - cisterna hod. 320,-
IF

prodej odpadových nádob a pytlů

Popis

Klinik box 2,5 l

Klinik box 10 l

Klinik box 30 l

Klinik box 60 l

Pytel 110OX700/100 mikr.

Cena za prodej il
Kč/ks j)
35,-

k:

95,- "
t180,-
l

::: :) j

Svoz a pdstraniSní yněsného komunálního odpadu (20 03 01).

==Nádoba ) 7ätnost Cena KČ/ks/rok
1100 l (5 ks) 1 x za 7 dní 7.500,-

" ·===

Svoz a odstranění plastových obalů (15 01 02)

L Nádoba l Četnost
, Cena KČ/ks/rok _ ' '

1100 l 1 x měsíčně 1.500,- ,

m
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Ekofoqické poradenstvj - VedeM evidence odpadů, ekologická poraderjská Ginnost

> Zpracování ročního hlášeni o produkci odpadŮ
> Vedení prŮběžné evidence odpadŮ a zasilání ixměsíČně emailem
> Poradenská Činnost v oblasti nakládáni s odpady
> Zpracování směrnice odpadového hospodářství

výše uvedené služby v oblasti ekologického poradenství budou poskytovány zdarma.
Ostatní služby v obksti poradenství nad rámec budou zajištěny na základě předem
dohodnuté a odsouhlasené cenové nabídky.

Pozn.: VŠechny ceny jsou smluvní a jsou bez platné DPH.

S pozdravem

Milan Chlup
Poradce pro ekologii ,1- SITA CZ a.s.
SITA CZ a.s. S-J !,sřTA Divize Jih
tel.: 606 685 515 "

'Č' 27S. '7, 00 Brno
IČ: 25538955, tel.: 544 425 011 X,

* Souhlasíme s uvedenými podmínkami a závazně objednáváme tímto výše
specifikované sfužby.

jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby objednatel,. ig^ :7Ů/1qí;%/Ucl

, Ťmkllg%ň"/ ",,, "1- "1· ,,,, ""'";';,"";j .'j,;,,'"..,,",
r. l ' "'·

66ci IE! Ĺ' jk

j:;. .,d.,5.. ,3. ,
za objeď atele

(razítko a podpis)


