
FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost SWIETELSKY + BÓGL a KRÝSL, 1/26 Stod, průtah

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

IČO: 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl ,
C, vložka 8032,

a
BÓGL a KRÝSL k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO: 263 74 919

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mčstským soudem v Praze, oddíl A, vložka 58610

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce ,, 1/26 Stod,
průtah", číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 06EU-003167 (dále jen ,,účastník"),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průbčhu realizace shora uvedené zakázky budou
vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Cena

Vybouraná obalovaná směs 6.597,288 t 141,SO KČ/t
(za tunu 'VČ.. DPH)

l'

Silniční zábradlí s vodorovnými madly 64 m 6.270,- KČ
(celkem bez DPH)

Zábradlí mostní se svislou výztuží 24,5 m 2.589,- kč
(celkem bez DPH)

Dopravní značky základní velikosti ocelové 27,- KČ
nereílexní l ks (celkem bez DPH)
Dopravní značky základní velikosti ocelové fólie 783,- KČ
TŘ 1 · . 29 ks (' celkem bez DPH) ,
Sloupky a stojky dz z ocel. trubek zabetonjvané 4 ks 72,- KČ l

(celkem bez DPH)

l
Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně l

vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené
tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní

cenu vytčženCho materiálu ve lhůtč splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje



l

uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytčžení na místo jeho dalšího
zpracování l uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou

dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat
odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje

zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. ,,
y

v Ejpovicích dne 2 . . 2017
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Společnost SWIETE SKÝ + BÓÍL a KRÝSL, 1/26 Stod, průtah

Přemysl Holmik
Vedoucí odŠtěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD '

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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