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Smlouva o dílo
na zajištění svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu 

v letech 2019 - 2020, jehož původcem je město Zamberk, 
z odpadových nádob

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk 
zastoupené: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města 
ÍČ; 00279846 
DIČ: CZ00279846
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žamberk 
číslo účtu: 19-1321320309/0800

Zhotovitel: EKOLA České Libchavy s.r.o.
České Libchavy č. p. 172, PSČ 56II4 
zastoupené:

IČ: 49813862 
DIČ: CZ49813862

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5020

II, PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo na zajištění svozu a odstraňování směsného komunálního 
odpadu v letech 2019 - 2020, jehož původcem je město Žamberk, z odpadových nádob (dále 
jen ,,smlouva“) je zajištění svozu a předání k odstranění směsného komunálního odpadu 
(katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb.), za jehož původce se považuje 
město Žamberk, v období od 01.01.2019 do 31.12.2020, a to z činnosti fyzických osob 
nepodnikajících včetně osob zapojených do systému obce pro nakládání s komunálním 
odpadem (dále jen „občanů").

2. Svoz směsného komunálního odpadu z nádob o objemu 110, 120, 240 a 1100 litrů (dále 
jen „odpadové nádoby"), které jsou přistavené na svozové trase v Žamberku dle seznamu ulic 
uvedených v příloze č. 1, bude realizován v četnosti 1 x za týden po celý rok (52 svozů za 
rok). Svozovým dnem je Čtvrtek.

3. Svoz směsného komunálního odpadu z PE pytlů, z hůře dostupných lokalit pro těžkou 
techniku a okrajových částí města Žamberk dle seznamu uvedeného v příloze č. 1, bude 
realizován v četnosti 1 x za měsíc po celý rok (12 svozů za rok). Svozovým dnem je první 
pondělí v měsíci.

4. Uvedené služby budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy, zejména se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění 
(dále jen „zákon o odpadech") a všemi jeho prováděcími vyhláškami.

5. Místem plnění smlouvy je katastrální území města Žamberk.
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III. ZAVAZKY smluvních STRAN

A. Závazky objednatele, původce odpadu:
1. Seznámit zhotovitele se stávajícími svozovými trasami a v případě potřeby jej 

vhodnou formou (písemně, telefonicky, e-mailem) informovat o změnách týkajících se 
svozových tras, umístění odpadových nádob nebo PE pytlů apod.

2. Oznámit občanům obce den pravidelného, případně náhradního odvozu komunálního 
odpadu z odpadových nádob a PE pytlů.

3. Zahrnout svozový systém zhotovitele do obecně závazného právního předpisu (místní 
vyhlášky).

4. Provést poučení občanů města o tom, že do sběrných nádob určených na odkládání 
směsného komunálního odpadu nelze odkládat stavební suť, kamení, výbušné látky, 
kapaliny, uhynulá zvířata, odpad označený ve vyhlášce MŽP č. 93/2016 Sb. jako 
nebezpečný a také odpady, u nichž lze zajistil opětovné využití či recyklaci (papír, 
plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, bioodpad, elektrozařízení a textil).

5. Ručit za pořádek na stanovištích a jeho nejbližším okolí mimo stanovené dny svozu 
odpadových nádob a po dohodě se zhotovitelem zajistil přijetí takových opatření, která 
eliminují opakovaný výskyt volně odloženého odpadu z důvodu nedostatečné kapacity 
odpadových nádob.

6. Zajistit ve svozové dny sjízdnost komunikací, a to ve smyslu § 26 zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dále odstranit z jízdního profilu 
komunikace překážky vzniklé v souvislosti se stavem veřejné zeleně.

7. V případě nemožnosti zajistit svoz odpadu z odpadových nádob nebo PE pytlů 
sjednaných touto smlouvou (např. z důvodu ohlášených stavebních prací nebo jiných 
skutečností, které mohou omezit průjezdnost komunikací) vyrozumět zhotovitele 
s předstihem o této skutečnosti a po projednání s ním informovat občany města 
o náhradních svozových termínech nebo trasách.

8. Předat zhotoviteli každoročně aktualizovaný seznam osob zapojených do systému 
obce pro nakládání s komunálním odpadem.

9. Zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v ČI. V. této smlouvy, případně navazujícími 
písemnými dodatky.

B. Závazky zhotovitele, oprávněné osoby:
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení 
služeb a že disponuje takovými kapacitami a odbornými zkušenostmi, které jsou 
k provedení služeb nezbytné.

2. Provádět dle harmonogramu svozu uvedeného v příloze č. 2 pravidelný svoz a 
přepravu odpadu z odpadových nádob a PE pytlů k odstranění na zajištěné skládce 
odpadů, přičemž jím použité přepravní prostředky budou splňovat zákonné požadavky 
a požadavky na ochranu životního prostředí. Odpad uložený na svozový prostředek 
oprávněné osoby se v okamžiku naložení stává jeho majetkem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při svozu odpadu nebudou sváženy jiné nádoby určené 
např. na bioodpady (hnědé barvy a označené na víku nápisem ,,bioodpad“) nebo 
barevné pytle s evidentně vytříděným odpadem (papír, plast, nápojové kartony, kovy).

4. Zajistit náhradní svozovou techniku v případě poruchy vozidla nebo jeho havarijního 
stavu a zabezpečit případný úklid komunikací znečištěných v důsledku závadného 
stavu automobilu či nádoby.

5. V případě, že technický stav odpadových nádob neumožní provést jejich výsyp, 
označit odpadovou nádobu nálepkou s vyznačením důvodu nevysypání (zamrzlý
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6.

7.
8.

9.

obsah, žhavý popel, uhnilé dno, ulomené držáky, nevhodný obsah v rozporu s ČI, 111. 
část A, bodem 4. apod.).
V případě, že na svozový den připadne státní svátek nebo den pracovního klidu, 
uskutečnit svoz v náhradním termínu, a to nejpozději následující pracovní den, vždy 
po dohodě s objednatelem.
Po vysypání odpadu z odpadových nádob umístit tyto na původní stanoviště.
V den svozu zajistit úklid, sběr a svoz odpadu, který svým charakterem odpovídá 
směsnému komunálnímu odpadu, který vznikne při manipulaci s odpadovými 
nádobami nebo PE pytli nebo se bude vyskytovat v těsné blízkosti stanoviště a bude 
svým charakterem odpovídat odpadu v ČI. II bodu 1.
Vést pravdivou a úplnou evidenci o druzích a množství odpadů přepravovaných, 
respektive předaných k odstranění nebo dalšímu zpracování v souladu se zákonem 
o odpadech pro činnosti uvedené v této smlouvě. Tuto evidenci předkládat průběžně 1 
X za měsíc objednateli, a to vždy do 15 dní po skončení měsíce, kterého se evidence 
týká. Z vykazované evidence bude patrná produkce odpadů za jednotlivé činnosti 
uvedené v ČI. II. bodu 1 .-3.

10. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel, který za zhotovitele v zadávacím řízení splnil 
část kvalifikace, se bude podílet na plnění předmětu smlouvy v tom rozsahu, v jakém 
prokázal kvalifikaci. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím 
písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

11. Zhotovitel se zavazuje přebrat v okamžiku převzetí odpadu veškeré povinnosti 
původce odpadu v souladu se zákonem o odpadech a v souladu se všemi jeho 
prováděcími právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady.

12. Zhotovitel si je vědom, že je objednatel oprávněn odebrat menší množství služeb, než 
se předpokládalo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, resp. že je možné snížení 
celkového množství odstraňovaného směsného komunálního odpadu dle skutečné 
produkce těchto odpadů na správním území města. Zhotovitel v tomto případě není 
oprávněný domáhat se náhrady škody za takto snížený odběr předmětu plnění či 
rozdílu částky mezi poskytnutým plněním a předpokládaným plněním. Zhotovitel 
nemá nárok na úhradu jakékoli kompenzace, náhrady, či škody, která by mu vznikla 
v důsledku toho, že objednatel nevyužije původně předpokládané množství služeb 
(množství skutečně odstraněného odpadu). Zhotoviteli bude uhrazena cena za skutečně 
odebrané množství služeb v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 3 
této smlouvy.

13. Zhotovitel si je vědom, že je povinen poskytnout služby ve větším rozsahu, než se 
předpokládalo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky v případě, že bude 
objednatel větší množství služeb požadovat. Za takto realizované služby bude 
dodavateli uhrazena cena v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v příloze č. 3 
této smlouvy.

IV. DALŠÍ OPRÁVNĚNÍ SMLUVNÍCH STRAN

A. Objednatel, původce odpadu Je oprávněn:
1. Provádět kontrolu plnění předmětu této smlouvy a požadovat řádné plnění veškerých 

činností, které jsou předmětem této smlou\7, v odpovídající kvalitě, včas a dle 
ostamích stanovených podmínek v této smlouvě.

B. Zhotovitel, oprávněná osoba je oprávněn:
1. Požadovat od objednatele potřebnou součinnost zejména k zajištění přístupu 

k nádobám a PE pytlům sloužícím na shromažďování směsného komunálního odpadu.
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2. V odůvodněných případech po předchozí dohodě s objednatelem jednorázově změnit 
dohodnutý hanuonogram svozu.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky č. VZ/014/2018/ŽPZE, 
zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších 
předpisů a zahrnuje veškeré náklady a činnosti, které bude zhotovitel pro objednatele v rámci 
této smlouvy zajišťovat.

2. Cena za plnění předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH) je stanovena 
v příloze č. 3 této smlouvy. K této ceně bude připočtena příslušná sazba DPH ve výši platné 
ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění.

3. Sjednané ceny jsou pevné a platné po dobu trvání smlouvy a obsahují veškeré náklady 
nutné k realizaci předmětu smlouvy. Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě 
písemného dodatku ktéto smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Cenu díla lze 
v průběhu trvání smlouvy změnit v případě změny daňových předpisů majících prokazatelný 
vliv na cenu předmětu plnění, změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude upravena cena 
o příslušnou změnu sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Změna závazku 
ze smlouvy musí být provedena v souladu s§ 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Úhrada za služby bude provedena na základě faktur vystavených zhotovitelem do 15 dnů 
od data uskutečnitelného zdanitelného plnění, a to po jednotlivých měsících roku. Tyto 
faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného zákona o DPH 
v platném znění. Původce uhradí faktury do 30 dnů ode dne jejich vystavení. Přílohou faktur 
bude vždy podrobný rozpis účtovaných položek.

5. Cena za svoz odpadu z odpadových nádob a PE pytlů bude určena jako 1/12 paušální ceny 
stanovené v Kč/rok. Výše měsíční úhrady za odstranění odpadu bude určena násobkem 
sjednané ceny za odstranění odpadu v Kč/t a množství skutečně odstraněného odpadu 
v daném měsíci. Váha bude doložena vážními lístky.

6. Množstevní podíl komunálních odpadů od původců (z činnosti podnikatelských 
subjektů), kteří jsou zapojeni do systému obce pro nakládání s komunálním odpadem, bude 
fakturován se základní sazbou DPH.

7. V případě, že faktura nebude mít sjednané a předepsané zákonné náležitosti, zhotovitel 
vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, je objednatel oprávněn ji vrátit 
k doplnění a uhradit ji v nové lhůtě splatnosti, která začíná běžet dnem vystavení opravené 
faktury. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

8. Bude-li původce v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

9. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením svozu odpadu z odpadových nádob nebo PE 
pytlů, a to i v náhradním termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč, a to za každý den, který bude s prodlením poskytovaných služeb.

10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktur v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší provádění sjednaných služeb neboje bude provádět v rozporu s touto smlouvou.
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VI. PLATNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01. 01.2019 do 31. 12. 2020.

2. Každá ze smluvních stran má právo tuto smlouvu vypovědět písemně, výpovědí 
doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po vypovězení smlouvy. Smluvní strany se mohou dohodnout na 
zkrácení či prodloužení výpovědní lhůty, přičemž dohoda musí mít písemnou podobu.

3. V případě neplnění této smlouvy nebo při jejím podstatném porušení ze strany 
zhotovitele, může objednatel od této smlouvy odstoupit, a to po předchozím písemném 
upozornění. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zjištění závažné vady plnění v jedné 
činnosti ve dvou po sobě následujících kalendářních měsících.

4. Smlouvu lze kdykoli zrušit, a to dohodou uzavřenou písemně oběma smluvními stranami.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
01.01.2019.

VII, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků.

3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy smluvních stran ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.

4. Smluvní strany jsou si vědomy, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel.

5. Tato smlouva byla schválena Radou města Žamberk usnesením č. 111/20I8-RADA/5544 
dne4. 10. 2018.

Příloha č. 1 Seznam ulic a seznam hůře dostupných lokalit pro svoz odpadu v Žamberku 
Příloha č. 2 Harmonogram svozu odpadu z odpadových nádob a PE pytlů 
Příloha č. 3 Výpočet nabídkové ceny část 1.

V Českých Libchavách, dne: 'lOíS

Za zhotQvitele:

V Žamberku, dne: 

za objednatele:

12. 11. 2018

' • 2 r O
GesKé Litt'obavy 'i' ^ 

5of-.4 ^
-1-

Ing. Bc. Oldřich Jed!ičkáfstaros'ía města
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Příloha č. 1

ke Smlouvě o dílo na zajištění svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu v letech 
2019 - 2020, jehož původcem je město Žamberk, z odpadových nádob

Seznam ulic pro svoz odpadu z odpadových nádob v Žamberku

28.října, Albertova, Albertovo nám., B. Němcové, Betlém, Brorsenova, Březinova, Českých 

bratří, Čs. Armády, Divišova, Do Kotle, Draha, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, Dymlovská, 

Fučíkova, Havlenova, Havlíčkovo nábřeží, Hluboká, Husovo nábřeží, Chelčického, Jeselská, 

Jiráskovo nám., Ke Střelnici, Klostermanova, Kněžství, Komenského, Kostelní, Kpt. Nálepky, 

Krátká, Krčmářova, Kyjevská, Lipová, Luční, Lukavská, Macharova, Máchova, Mánesova, 

Masarykovo nám., Na Lindrách, Na Rozárce, Na Skalách, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Nad 

Muzeem, Nad Poliklinikou, Nádražní, nám. Gen. Knopa, Nerudova, Orlická, Ořechová, Park, 

Pod Kapličkou, Pod Karlovicemi, Pod Radnicí, Pod Sanatoriem, Pod Schody, Pod Skalami, 

Pod Suticí, Polní, Polsko, Příčná, Pujmanové, Raisova, Revoluční, Řadová, Sadová, Severní, 

Smetanova, SNP, Sokolovská, Spišská, Šanderova, Školská, Špitálka, Terezy Svatové, Tovární, 

Tylova, Tyršova, Lf Daliborky, U Divadla, U Dlouhoňovic, U Kapličky, U Kunvaldu, U 

Líšnice, U Lukavice, U Polikliniky, U Velorexu, V Břízkách, V Zátiší, Velký Hájek, Vrbí, 

Vrchlického, Za Kasárnami, Za Kopečkem, Zahradní, Zámecká, Zemědělská, Zkrácená.

Seznam hůře dostupných lokalit pro svoz odpadu v PE pytlích v Žamberku

Lokalita Číslo popisné Počet obyvatel Poznámka

U Dlouhoňovic 592,389 5 směr Libchavy, Luňáčkovi

U Splavu 451 1

Polsko 995, 465,415,421 7 u Dymlovského rybníka

U Kunvaldu 416, 508, 435,593 10

509,510,514 9 směr ze Zakopanky

Pod Sanatoriem 807

Zámecký park 184 1 bývalá hájovna

Na Skalce 1363 2 směr Šedivec

U Kapličky zahrádkářská oblast směr Klášterec n. Orlicí

U Kapličky 1525,1563 6



Příloha Č. 2

ke Smlouvě o dilo na zajištění svozu a odstraňování směsného komunálního odpadu v letech 
2019 - 2020, jehož původcem je město Žamberk, z odpadových nádob

Harmonogram svozu odpadu z nádob o objemu 110,120, 240 a 1100 litrů

četnost svozu 52 X ročně

den svozu čtvrtek

termín prvního svozu 03. 01.2019

Přehled počtu nádob pro svoz odpadů z odpadových nádob - občanů

Druh nádoby Objem nádoby Počet kusů

popelnice kovová na SKO 110 litrů 627

popelnice plastová na SKO 120 litrů 578

popelnice plastová na SKO 240 litrů 387

kontejner na kolečkách na SKO 1100 litrů 9

odpadkový koš kovový (oranžový) 110 litrů 15

Přehled počtu nádob pro svoz odpadů z odpadových nádob ™ zapojených 
osob do systému obce (podnikatelů)

Druh nádoby Objem nádoby Počet kusů

popelnice kovová na SKO 110 litrů 5

popelnice plastová na SKO 120 litrů 1

popelnice plastová na SKO 240 litrů 6

Harmonogram svozu odpadu v PE pytlích z hůře dostupných míst

četnost svozu 12 X ročně

den svozu každé první pondělí v měsíci

termín prvního svozu 07.01.2019

V Českých Libchavách, dne; 

Za zhotovitele:

V Žamberku, dne: 

za objednatele:
11 11. 2018

ÓesKé Libchf2vy 'i?/ 
Bo’ ‘■'5 : ‘‘bcnavv

ly.j

. u

Ing. Bc. Oldřich Je^íiěka, starosta města



Pnioha č. 3 Výpočet nabídkové ceny část 1.

Zajištěni svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020 
Část 1. Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů z odpadových nádob'*

Svoz směsného komunálního odpadu z odpadových nádob při předpokládané četnosti 52 x za rok a PE pytlů pří předpokládané četností 12 x za rok

Předpokládaný počet kusů 
odpadových nádob fyzických osob 

a osob zapojených do systému 
obce (podnikatelů)

v roce 2019

Jednotková nabídková 
cena v Kč bez DPH za 1

svoz

Nabídková cena v Kč bez 
DPH za 52 svozů (rok)

Celková nabídková cena v 
Kč bez DPH/rok

1/12 z celkové 
nabídkové ceny v K^rok 
dle bodu V.5 smlouvy o 

dílo (paušál)
Popelnice kovová na SKO 1101 627/S

14 792,31 Kč 769 200,00 Kč

811 200,00 Kč 67 600,00 Kč

Popelnice plastová na SKO 1201 578/1
Popelnice plastová na SKO 240 i 387/6
Kontejner na kolečkách na SKO 1100 1 9
Odpadkový koš kovový (oranžový) 110 1 15

Předpokládaný počet stanovišť a 
zahrádkářská oblast

Jednotková nabídková 
cena v Kč bez DPH za 1

svoz

Nabídková cena v Kč bez 
DPH za 12 svozů (rok)

HĎře dostupné lokality pro svoz z PE pytlů 19/1 3 500,00 Kč 42 000,00 Kč

Předpokládaný počet kusů 
odpadových nádob fyzických osob 

a osob zapojených do systému 
obce (podnikatelů)

v roce 2020

Jednotková nabídková 
cena v Kč bez DPH za 1

svoz

Nabídková cena v Kč bez 
DPH za 52 svozů (rok)

Celková nabídková cena v 
Kč bez DPH/rok

1/12 z celkové 
nabídkové ceny v Kč/rok 
dle bodu V.5 smlouvy o 

dílo (paušál)
Popelnice kovová na SKO 110 1 627/5

14 792,31 Kč 769 200,00 Kč

811 200,00 Kč 67 600,00 Kč

Popelnice plastová na SKO 120 1 578/1
Popelnice plastová na SKO 240 1 387/6
Kontejner na kolečkách na SKO 11001 9
Odpadkový koš kovový (oranžový) 110 1 15

Předpokládaný počet stanovišť a 
zahrádkářská oblast

Jednotková nabídková 
cena v Kč bez DPH za 1

svoz

Nabídková cena v Kč bez 
DPH za 12 svozů (rok)

Hůře dostupné lokality pro svoz z PE pytlů 19/1 3 500,00 Kč 42 000,00 Kč

Celková nabídková cena svozu v Kč bez DPH/2 roky 1 622 400,00 Kč



Odstraňování směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01) z odpadových nádob a PE pytlů

v roce 2019 v roce 2020
základní cena v Kč bez DPH/t 570,00 Kč/t 570,00 Kč/t
Rekultivační rezerva v Kč bez DPH/t 100,00 Kč/t 100,00 K^t
Poplatek obd v Kč/t (osvobozen od DPH) 500,00 Kč/t 500,00 Kč/t
Celková jednotková cena v Kč bez DPH za It 1 170,00 Kč/t 1 170,00 Kč/t

Předpoklade množství likvidovaného odpadu v tunách/rok 1 000,00 t/rok 1 000,00 t/rok

Celková cena v Kč bez DPH za ostraňování 1000 tun odpadu 1 170 000,00 Kč bez DPH/1000 t 1 170 000,00 Kč bez DPH/1000 t

Celková nabídková cena v Kč/2 roky bez DPH za odstraňování 2000 tun odpadu 2 340 000,00 Kč bez DPH/20001

Celková nabídková cena za svoz a odstraňování odpadů z odpadových nádob (vč. PE pytlů) v letech 
2019-2020 v Kč bez DPH 3 962 400,00 Kč Kč bez DPH

'^V'
©


