
FORMULÁŘ 1.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa“

Společnost Frýdek -  Místek, obchvat 
Vedoucí společník SILNICE GROUP a.s.
se sídlem Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 -  Nové Město, Česká republika 
IČ: 622 42 105
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 
a
Společník VÁHOSTAV - SK, a.s.,
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČ: 31 356 648
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresného sudu Bratislava I Slovenská republika, oddíl Sa, 
vložka 5996/B 
a
Společník Przedsi^biorstwo Budowy Drog i Mostów sp. z o.o. 
se sídlem: ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki 
IČ: 710251913

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D48 Frýdek- 
Místek, obchvat - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644740 (dále jen 
„uchazeči .

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

Materiál Množství Jednotková cena
Asfaltové směsi frézované a vybourané 5250 t 141,5 Kč vě. 

DPH/t
Mimo lesní zeleň, z toho 210 ks

dřevo měkké 302,5 Kč vč. 
DPH/m3 

(plnometr)
dřevo tvrdé 665,5 Kč vč. 

DPH/m3 
(plnometr)

Lesní zeleň 1642 ks
dřevo měkké 302,5 Kč vč. 

DPH/m3 
(plnometr)

dřevo tvrdé 665,5 Kč vč. 
DPH/m3



(plnometr)

Další materiál: 
ostatní ocel 2 0 0 1 za cenu šrotu

Opěrné stěny montované z prefa dílců v areálu 
obalovny v k.ú. Staré Město 364,4 m3 Dle znaleckého 

posudku
Ocelové přístřešky a ostatní ocel v areálu obalovny 
v k.ú. Staré Město

Skutečně zjištěné 
množství 
v průběhu 
realizace stavby. 
Max. 10 000 m3 
obestavěného 
prostoru

za cenu šrotu

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený 
materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém 
množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého 
množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. 
Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého 
materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na 
přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč 
tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit 
a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.
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