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Smlouva o čištěni, vývozu a zneškodnění tekutých odpadů z jímek
č.j. KRPB-234022-13/ČJ-2017-0600VZ

ČI. I.
Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená JUDr. Yvettou Kuderovou, vedoucí Odboru specializovaných činnosti
IČO: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: čnb, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní pracovník: Bc. Michal Tomsa, tel.: 974 622 209, e-mail

na straně jedné jako původce odpadu

a

obchodní firma: Kaiser servis, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 608/36, 678 01 Blansko
zastoupená Radimem Opluštilem, jednatelem společnosti
IČO: 26274906
DIČ: CZ26274906
bankovní spojení: KB Brno, a.s.
číslo účtu: 19-4793250277/0100
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41376
kontaktní spojení: Petr Lichtenberg, tel.: 731 192 810, e-mail:

na straně druhé jako oprávněná osoba

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen ,,Občanský zákoník") tuto

smlouvu
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ČI. If.
Předmět smlouvy

1. Předmět smlouvy
Oprávněná osoba se zavazuje, že bude pro původce odpadu provádět čištění jímek,
vývoz a zneškodněni tekutých odpadů z jímek kategorie O a N v objektech Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje, a to na základě konkrétních dáčích objednávek
dle aktuálnIch potřeb původce odpadu, v nichž bude specifikován konkrétni druh odpadu,
rozsah prací, termín a místo plněni. přesný výčet stanovišť' a druhů tekutých odpadů
je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. V průběhu účinnosti této smlouvy může být změněn
počet mist vývozů (snižením nebo zvýšením) tekutých odpadů při dodržení jednotkových
cen, a to na základě požadavku původce odpadu formou dodatku ke smlouvě.
Množství odpadu uvedené v Příloze č. 1 je pouze demonstrativní a skutečný objem
předmětu plněni dle jednotlivých položek závisí na potřebách původce odpadu.
Předmět plnění bude prováděn v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek dále specifikovaných.

ČI. Ill.
Povinnosti smluvních stran

1. Oprávněná osoba je zejména povinna:
a) provést a odebrat předmět plněni řádně a včas,
b) provést předmět plnění ve stanoveném místě, stanoveným způsobem,
C) opatřit věci potřebné k provedení předmětu plnění,
d) upozornit původce odpadu na překážky znemožňujÍcÍ provedeni předmětu plnění,
e) nést odpovědnost za vadné a opožděné plněni a způsobené škody z tohoto plnění.

2. Původce odpadu je zejména povinen:
a) poskytnout oprávněné osobě potřebné spolupůsobení,
b) zaplatit ve lhůtě splatnosti sjednanou cenu za předmět plnění.

ČI. IV.
Práva smluvních stran

1. Oprávněná osoba je zejména oprávněna:
a) požadovat od původce odpadu řádné a včasné plněni jeho povinnosti podle ČI. Ill.,

odst. 2, a to v řádné či náhradní lhůtě,
b) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinností původce odpadu.

2. Původce odpadu je zejména oprávněn:
a) požadovat od oprávněné osoby potřebnou součinnost,
b) požadovat od oprávněné osoby řádné a včasné plnění jeho povinnosti dle článku Ill.,

odst. 1, a to v řádné či náhradní lhůtě,
c) požadovat od oprávněné osoby náhradu za jeho vadné a opožděné plněni dle článku |||.,

odst. 1, včetně náhrady za způsobené škody,
d) odstoupit od smlouvy při podstatném porušeni povinností oprávněné osoby.

ČI. V.
Dodací podmínky

1. Způsob provedeni předmětu plnění:

Místem provádění předmětu plněni jsou objekty v působnosti Krajského ředitelství policie
jihomoravského kraje na území města Brna viz Příloha č. 1 smlouvy.

Způsob provedení předmětu plnění:
Oprávněná osoba se zavazuje, že bude provádět předmět plnění na základě konkrétních
telefonických nebo e-mailových dňčích objednávek opakovaně, a to v terminu, na kterém
se oprávněná osoba a původce odpadu dohodnou v konkrétni objednávce. Pověřeným
pracovníkem za původce odpadu je referent životního prostředí Odboru specializovaných
činností Be. Michal Tomsa, tel.: 974 622 209, 725 086 071.
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ČI. VI.
Odpovědnost za vady

r Předmět plnění má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této

smlouvě.

=

: ,l

2. Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku.

ČI. VII.
Cena ptněni a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění a způsob ieiiho určeni:
Cena za předmět plnění je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona Č.526/1990
Sb. o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky oprávněné osoby ze dne 2.1. 2018 viz
Příloha č. 1 smlouvy.

2. Jednotkové ceny za předmět plnění uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou považovány
za maximálně přípustné a nepřekročitelné, s výjimkou změny zákonných sazeb DPH.

3. Celková předpokládaná cena za předmět smlouvy na základě konkrétních dňčich
objednávek činí 404.000,-- KČ bez DPH za dobu plněni.

Konečná celková cena závisí na množství úkonů požadovaných původcem odpadu.

2. Platební podmínky:
Původce odpadu se zavazuje uhradit cenu do 21 dnů od obdrženi daňového dokladu
za provedení předmětu smlouvy, a to převodem na účet oprávněné osoby. Zúčtovacím
obdobím pro všechna stanoviště je jeden měsíc.

3. Vystavování daňových dokladů:
a) daňový doklad musí obsahovat především tyto údaje:
- číslo daňového dokladu a smlouvy o čištění, vývozu a zneškodnění tekutých odpadů
z jímek,
- název a sídlo oprávněné osoby a původce odpadu,
- DIČ oprávněné osoby a původce odpadu,
- den vystaveni a splatnosti daňového dokladu,
- přesný název předmětu smlouvy a jeho množství, místo plněni (objekt),
- strukturu platby,
- číslo účtu, na který má být placeno.

b) Za datum uhrazení daňového dokladu se považuje den, kdy byla částka uvedená
v daňovém dokladu odepsána z účtu původce odpadu.

C) Oprávněná osoba je povinna daňové doklady zasílat za všechny objekty na níže
uvedenou adresu původce odpadu:

Krajské ředitelství policie jihomoravského kraje
Odbor specializovaných činností
Bc. Michal Tomsa
Kounicova 24
611 32 Brno.

Daňový doklad je možno zasílat v písemné i elektronické formě, a to na e - mailovou adresu
původce odpadu:

z e-mailu oprávněné osoby
d) Původce odpadu je oprávněn před datem sp ý
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen ,
obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než
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doba splatnosti nově vystaveného daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho¶

doručení původci odpadu.

e) Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání vystavené částky z účtu
původce odpadu.

f) Zálohové platby původce odpadu neposkytuje.

e) jestliže je oprávněná osoba dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni
uskutečnění zdanitelného plněni nespolehlivým plátcem DPH, je původce odpadu oprávněn
provést zajišt'ovací úhradu DPH na účet přIslušného finančního úřadu a uhradit oprávněné
osobě pouze základ daně, tento postup je považován za splnění závazku původce odpadu.

ČI. VIII.
Podmínky odstoupeni od smlouvy

1. Kterákoliv ze smluvních stran má právo od smlouvy odstoupit, pokud dojde k podstatnému
porušeni smluvních vztahů a pokud tento úmysl si navzájem smluvní strany oznámi
do 10 dnů od vzniku podstatného porušeni povinnosti.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušeni nebude mít zájem na takovém
plnění smlouvy.

3. Za podstatné porušeni se považuje zejména:
a) prodlení oprávněné osoby s provedením předmětu plněni déle než 5 dnů a původce
odpadu se na tomto prodlení nijak nepodňel,
b) původce odpadu nesplní své finanční závazky vůči oprávněné osobě a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu.
c) oprávněná osoba může také odstoupit od smlouvy, jestliže původce odpadu neposkytne
nutné protiplněnI a tím způsobí oprávněné osobě neschopnost provést určitý úkon.
Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když oprávněná osoba dohodla s původcem
odpadu písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
d) pokud se oprávněná osoba stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. IX.
Zajištění splněni závazků a povinností smluvních stran

1. V případě, že oprávněná osoba neprovede odvoz odpadu ve sjednaném termínu, zaplatí
původci odpadu smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení, a to ve výši KČ 500,--.

2. Sankce nebude uplatněna pouze v případě, že odvoz nebyl proveden z důvodů, které
nemohla oprávněná osoba předvídat ani ovlivnit (nepříznivé klimatické podmínky apod.).

3. V případě neuhrazení daňového dokladu původcem odpadu v termínu uvedeném v čl.Vll.,
odst. 2 této smlouvy, má oprávněná osoba právo na úroky z prodlení ve výši 0,05 %
z vystavené částky vC. DPH za každý i započatý den prodlení.

ČI. X.
Vznik, změna a zánik smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni
v registru smluv.

2. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku potvrzeného
oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.
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4. K zániku smlouvy může doiít:
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) dohodou smluvních stran,
C) odstoupením jednou ze smluvních stran,
d) výpovědí jednou ze smluvních stran bez udání důvodu. výpovědní lhůta činí 1 měsíc

Y a začíná plynout 1. den měsíce následujÍcÍho po jejím doručení druhé smluvní straně.

ČI. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavřeni smlouvy rozhodujÍcÍ.

2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řidl se právní vztahy z ni vyplývající
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této smlouvy,
jakož i dalších skutečností souvisejÍcÍch se smluvním vztahem založeným touto smlouvou,
a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tak případně
podle jiných předpisů.

4. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu původce odpadu. Strany prohlašuji,
že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno poskytnout jako
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů, zejména důvěrné údaje,
utajované informace nebo obchodní tajemství, a v důsledku toho by se neuveřejňovaly podle
zákona o registru smluv.

5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Oprávněná osoba obdrží jeden stejnopis, původce odpadu obdrží jeden stejnopis.

6. Tato smlouva o dílo obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a je
5 (slovy: pět) stran textu.

V Brně dne

__'""

za původce odpadu
JUDr. Yvetta Kuderová

vedoucí Odboru specializovaných činnosti

POL1CIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLlCfE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

za oprávněnou osobu
Radim Opluštil

=,;,;,,vis, 'p°|" '8,,,ko
Bezručova 608/36, 678 01

,Trnkova 111, 628 00 Bmotd, 80pi°8"8°8'°2"4"8"\č: 26274906 D|Č: CZ26274906
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KRYCÍ LIST
Název veřejné zakázky malého rozsahu: "vývoz a zneškodnění tekutých odpadů z jímek kategorie O a N".
l. ldentifikačni údaje dodavatele: Dňči část B. - teritorium města Brna
právnická osoba:
Obchodní firma nebo název: Kaiser servis, spoL s r.o.
Sídlo: Bezručova 608, 678 01 Blansko
Právni forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26274906 DIČ: CZ26274906

7

Bankovní spojení: kb Brno číslo účtu: 19-4793250277 l 0100
Kontaktní osoba: Petr Lichtenberg telefon: 731 192 810 e-mail:
E-mail pro účely odeslání daňového dokladu (faktury) elektronicky:

"y
ll. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

Místa vývozů tekutých odpadů na teritoriu města Brna
Stanoviště: Brno, Křenová 66

Cena za 1 Cena celkeCena za 1 Cena za 1
.

Cena za 1 hodinu
. hodinu za likvidacCena za Cena za hodinu práce hodinu .Počet km z likvidaci likvidaci na místě práce na ... . . čištěni Cena za Cena za 1 hodinu

Název a kód odpadu Kat. Množství místa . místě clstenl
.. odpadu - bez odpadu - VC. (odsávaní . povrchu dna povrchu dopravu - dopravu - práce + 1(odsáváni .. dna stěn bez DPH VC. DPH hodinu čištvýjezdu DPH DPH odpadu) - bez stěn jtmky - ..

DPH odpadu) - vč· bez DPH jimky - vC. " dopravu
DPH DPH bez DPH

Kaly z lapáků nečistot - 130503 N 8t 14 8 400,00 KČ 9 660,00 Kč 1 200,00 KČ 1 452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 420,00 KČ 508,20 KČ 10 670,00
CENA CELKEM 10 670,00



Stanoviště: Brno, Pražákova 54

" l

Cena za 1 Cena celkem Cena celkemCena za 1 Cena za 1
. . .

Cena za 1 hodinu
. hodinu za |ikvldacl + za likvidaci + 1Cena za Cena za hodinu práce hodinu čištěni Cena za Cena za 1 hodinu hodinu práce +Počet km z likvidaci likvidaci na místě práce na čištěni

Název a kód odpadu Kat. Množství místa . místě povrchu dopravu - dopravu - práce + 1 1 hodinu
.. odpadu - bez odpadu - vC. (odsáváni . povrchu dna . , . . ,(odsáváni .. dna stěn bez DPH vC. DPH hodinu čIštěnl čIštěnl +výjezdu DPH DPH odpadu) - bez stěn jímky " jímky - vC.

" dopravu - dopravu - vC.DPH odpadu) - vč· bez DPH
DPH DPH bez DPH DPH

Kaly z lapáků nečistot - 130503 N 2,5t 24 2 625,00 KČ 3 018,75 KČ 1 200,00 KČ 1 452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 720,00 KČ 871,20 KČ 5 195,00 KČ 6 128,45 KČ

CENA CELKEM 5 195,00 Kčc" 6 128,45 KČ

" l

n Cena celkem
+ za likvidaci + 1

hodinu práce +
1 hodinu

ni čištěni +

Stanoviště: Brno, Pražákova 54

Cena za 1 Cena za 1 Cena celkem Cena celkemC?na za 1 hodinu Cena,za 1 hodinu za likvidaci " za likvidaci + 1
Cena za Cena za hodinu práce hodinu . . . . .Počet km z likvidaci likvidaci na místě práce na .. . č!šten| Cena za Cena za 1 hodinu hodinu práce "

Název a kód odpadu Kat Množství místa . místě mStěni povrchu dopravu - dopravu - práce + 1 1 hodinu
.. odpadu - bez odpadu - VC. (odsáváni . povrchu dna . , .. . . .. .vyjezdu DPH DPH odpadu) - bez (odsávaní .. dna sten bez DPH VC. DPH hodinu č|stenl č|stěnf "

DPH
odpadu) - vC, stěn ymky " jímky - vC. + dopravu - dopravu - VC.

DPH bez DPH DPH bez DPH DPH

Kal ze septiků a žump - 200304 O 10 m' 24 1 200,00 Kč 1 380,00 KČ 1 200,00 KČ 1 452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 Kč 720,00 KČ 871,20 KČ 3 770,00 Kč 4 489,70 Kč
CENA CELKEM 3 770,00 Kč \ ,"'4 489,70 Kč

Stanoviště: Brno, Příční 31

Cena za 1 Cena celkem Cena celkemCena za 1 C;;;;; 1 Cena za 1 hodinu za likvidaci + za likvidaci + 1
Cena za Cena za hodinu práce . hodinu čištění Cena za Cena za 1 hodinu hodinu práce +Počet km z likvidaci likvidaci na místě prace na čištěni

. .Název a kód odpadu Kat. Množství místa . místě povrchu dopravu - dopravu - prace + 1 1 hodinu
.. odpadu - bez odpadu - vC. (odsáváni . povrchu dna ...výjezdu DPH DPH odpadu) - bez (odsáváni . dna stěn bez DPH vC. DPH hodinu c|stění čištění +

DPH
odpadu) - vC. stěn jímky - .. .

DPH bez DPH
jímky - vC. + dopravu - dopravu - vc.

DPH bez DPH DPH

Kal ze septiků a žump - 200304 O 12 m' 16 1 440,00 KČ 1 656,00 Kč 1 200,00 Kč 1 452,00 Kč 650,00 KČ 786,50 KČ 480,00 Kč 580,80 Kč 3 770,00 KČ /4 475,30 Kč
CENA CELKEM 3 770,00 Kčw' 4 475,30 KČ



Stanoviště: Brno, Příční 31
m

Cena za 1 Cena za 1 Cena celkem Cena celkemC?na za 1 hodinu Cena.za 1 hodinu za likvidaci + za likvidaci + 1
Cena za Cena za hodinu práce hodinu čištění Cena za Cena za 1 hodinu hodinu práce +Počet km z likvidaci likvidaci na místě práce na čištěni

,Název a kód odpadu Kat Množství místa . místě povrchu dopravu - dopravu - práce + 1 1 hodinu
.. odpadu - bez odpadu - vC. (odsáváni . povrchu dna . . . .(odsáváni .. dna stěn bez DPH VC. DPH hodinu cištěni čištěni +výjezdu DPH DPH odpadu) - bez . stěn jtmky " jímky - vC.

+ dopravu - dopravu - VC.DPH odpadu) - "c· bez DPHDPH DPH bez DPH DPH

Kaly z lapáků nečistot - 130503 N 5t 16 5 250,00 Kč 6 037,50 Kč 1 200,00 KČ 1 452,00 Kč 650,00 KČ 786,50 Kč 480,00 KČ 580,80 KČ 7 580,00 KČ ,.8 856,80 KČ
CENA CELKEM 7 580,00 Kč«' 8 856,80 Kč

Cena celkem
za likvidaci + 1
hodinu práce "

1 hodinu
X iX6X .L.

Stanoviště: Brno, Renčova 38

Cena za 1 Cena celkem Cena celkemCena za 1 Cena za 1
. . . .Cena za 1 hodinu

. hodinu za hkvidaci + za |ikvidac| + 1Cena za Cena za hodinu práce . hodinu čištění Cena za Cena za 1 hodinu hodinu práce +Počet km z likvidaci likvidaci na místě prace na čištění
.Název a kód odpadu Kat. Množství místa . . místě povrchu dopravu - dopravu - práce + 1 1 hodinu

.. odpadu - bez odpadu - vC. (odsaváni . . povrchu dna . . . . .(odsaváni . . dna stěn bez DPH VC. DPH hodinu čištěni člštenl +výjezdu DPH DPH odpadu) - bez . sten jímky " jímky - vC.
+ dopravu - dopravu - vC.DPH odpadu) - "c· bez DPHDPH DPH bez DPH DPH

Kal ze septiku a žump - 200304 O 10 m' 30 1 200,00 KČ 1 380,00 KČ 1 200,00 KČ 1 452,00 KČ 650.00 KČ 786,50 KČ 900,00 KČ 1 089,00 KC 3 950,00 KČ 4 707,50 KČ
CENA CELKEM 3 950,00 Kč\_E" 4 707,50 Kč

Stanoviště: Brno, Turistická 88

Cena za 1 Cena celkem Cena celkemCena za 1 C:::i:: 1 Cena za 1 hodinu za likvidaci " za likvidaci + 1
Cena za Cena za hodinu práce hodinu čištění Cena za Cena za 1 hodinu hodinu práce +

Počet km z likvidaci likvidaci na místě práce na čištěni
.Název a kód odpadu Kat. Množství místa . místě povrchu dopravu - dopravu - práce + 1 1 hodinuodpadu - bez odpadu - vC. (odsáván! povrchu dna dna stěn bez DPH vC. DPH hodinu čištění čištění +

výjezdu DPH DPH odpadu) - bez (odsávání stěn jímky " jímky - vC.
" dopravu - dopravu - vC.DPH odpadu) - vč· bez DPHDPH DPH bez DPH DPH

Kal ze septiku a žump - 200304 O 10 m' 30 1 200,00 KČ 1 380,00 KČ 1 200,00 KČ 1 452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 900,00 KČ 1 089,00 KČ 3 950,00 KČ .4 707,50 KČ

CENA CELKEM 3 950,00 KČj,, " 4 707,50 Kč



Stanoviště: Brno, U Dálnice 416

Cena za 1 Cena za 1 Cena celkem Cena celkemCena za 1 . Cena za 1 . . .hodinu . hodinu za likvtdact " za likvidaci " 1Cena za Cena za hodinu práce hodinu . . . .Počet km z . . . . . . . práce na . . čištěni Cena za Cena za 1 hodinu hodinu práce +
. . . hkv|dacl |Ikvldacl na místě . cištěni .Nazev a kód odpadu Kat. Množství mista . . místě povrchu dopravu - dopravu - prace + 1 1 hodinu

.. odpadu - bez odpadu - vC. (odsávaní . povrchu dna . .. . .. ,zd (odsáváni . dna stěn bez DPH VC. DPH hodtnu čfstěni čIstěnf +vyje u DPH DPH odpadu) - bez stěn jímky -
odpadu) - vC. jímky - vc. + dopravu - dopravu - vC.DPH bez DPHDPH DPH bez DPH DPH

Kal ze septiků a žump - 200304 O 10 m' 30 1 200,00 KČ 1 380,00 KČ 1 200,00 KČ 1 452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 900,00 KČ 1 089,00 Kč 3 950,00 KČ 4 707,50 Kč
.

CENA CELKEM 3 950,00 KČĹ" 4 707,50 Kč

i Cena celkem
' za likvidaci " 1

hodinu práce +

Stanoviště: Brno, Zvonařka 18

Cena za 1 Cena celkem Cena celkemCena za 1 C;;;j;; 1 Cena.za 1 hodinu za likvidaci + za likvidaci + 1
Cena za Cena za hodinu práce hodinu .. . . .
Íl práce na . č|stěnl Cena za Cena za 1 hodinu hodinu práce +Počet km z "kv|dacl hkvtdacl na miste

. čištěniNázev a kód odpadu Kat Množství místa . místě povrchu dopravu - dopravu - práce + 1 1 hodinu
výjezdu odpadu - bez odpadu - vC. (odsáváni . povrchu dna . . . . ."' (odsávání .. dna stěn bez DPH VC. DPH hodtnu čIštěnl č|štěnl "DPH DPH odpadu) - bez stěn µmky " jímky - vC. + dopravu - dopravu - vC.

DPH odpadu) - vč· bez DPHDPH DPH bez DPH DPH

Kal ze septiků a žump - 200304 O 10 m' 16 1 200,00 KČ 1 380,00 KČ 1 200,00 KČ 1 452,00 KČ 650,00 Kč 786,50 KČ 480,00 KČ 580,80 Kč 3 530,00 KČ 4 199,30 Kč
CENA CELKEM 3 530,00 Kč, " 4 199,30 Kč

J..""'

Prohlášeni dodavatele:

Dodavatel prohlašuje, že, nabídku př:dk|ádá d: b. díý části veřejné zakázky a předmět plněni té!O
F$eÁť:d vě, předmět plnění dodá

dle specifikace a souh|asf s obchodními podminkarm pro návrh smlouvy.
. , · sf<,,':,:,G:':'··",',°:'i:':i

da'um

te\ gOO



Příloha č. 1 k č.j. KRPB-234022-3/ČJ-2017-0600VZ

KRYCÍ LIST
Jednotkové ceny za likvidaci odpadu, 1 hodinu práce, čištění a dopravu:

r

Cena za 1 Cena za 1 Cena za 1 Cena za 1

Cena za Cena za hodinu hodinu práce hodinu hodinu Cena za Cena za

Název a kód odpadu Kat. Měrná likvidaci MJ likvidaci MJ
práce na na místě čištění čištění dopravu za dopravu za

je no a o pa u - o a u - v , místě (odsávání povrchu dna povrchu dna 1 km - bez 1 km - VC." d tk d d dp d č (odsávání
odpadu) - vC. stěn jímky - stěn jímky - DPH DPHbez DPH DPH odpadu) "

DPH bez DPH VC. DPHbez DPH

Kaly z odlučovačů oleje - 130502 n 1 t"' 1 050,00 KČ 1 207,50 KČ 1 200,00 KČ 1452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 30,00 KČ 36,30 KČ

Kaly z lapáků nečistot- 130503 N 1 t"' 1 050,00 KČ 1 207,50 KČ 1 200,00 KČ 1452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 30,00 KČ 36,30 KČ

Zaolejovaná voda z odlučovačů N 1 tuna
V V V V V . V V Voleje - 130507 1 050,00 Kc 1 207,50 Kc 1 200,00 Kc 1452,00 Kc 650,00 Kc 786,50 Kc 30,00 Kc 36,30 Kc

Odpad z lapáků pisku - 190802 O 1 t"' 1 050,00 KČ 1 207,50 KČ 1 200,00 KČ 1 452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 30,00 KČ 36,30 KČ

Kaly z čištěni komunálních O 1 m'
odpadních vod - 190805 990,00 KČ 1 138,50 KČ 1 200,00 KČ 1452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 30,00 KČ 36,30 KČ

Směs tuků a oleje z odlučovače O 1 tuna
V V V V V . V V Vtuku - 190809 850,00 Kc 1 028,50 Kc 1 200,00 Kc 1452,00 Kc 650,00 Kc 786,50 Kc 30,00 Kc 36,30 Kc

Kal ze septiků a žump - 200304 O 1 m' 120,00 KČ 138,00 KČ 1 200,00 KČ 1452,00 KČ 650,00 KČ 786,50 KČ 30,00 KČ 36,30 KČ

CENA CELKEM: 6 160,00 KČ 7 135,00 Kč 8 400,00 KČ 10 164,00 KČ 4 550,00 KČ 5 505,50 Kč 210,00 Kč 254,10 KČ

Prohlášeni dodavatele:
Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodá v souladu se všemi podmínkami, které jsou uvedeny v této výzvě, předmět plnění dodá dle
plněnídodá dle specifikace a souhlasis Čhodnhn

:'""'

:

"m


