Příloha č. 1: Výkaz výměr – cenová nabídka

Četnost vývozu**

Jednotková cena bez
DPH (za jeden vývoz
jedné nádoby)*

240 l

1 x týdně

106,00 Kč

1 100 l

2 x týdně

313,00 Kč

Četnost vývozu**

Jednotková cena bez
DPH (za jeden vývoz
jedné nádoby)*

1x za 14 dní

453,00 Kč

na výzvu

787,00 Kč

Četnost vývozu**

Jednotková cena bez
DPH (za svoz)*

pondělí a čtvrtek

1 561,00 Kč

na výzvu

1 561,00 Kč

Četnost vývozu**

Jednotková cena bez
DPH (za jeden vývoz
jednoho soudku)*

Sběrné nádoby na SKO*

Sběrné nádoby na separované
odpady *
Separační stání
Plasty - 1 100 l
Sklo – 1 100 l - spodní výsyp
Nebezpečné odpady a zdravotnické
odpad – svoz
Provedení svozu zdravotnických
odpadů (včetně pronájmu nádob na
nebezpečné zdravotnické odpady)
Znečištěné obaly – k. č. 150110

Biologicky rozložitelný odpad z
kuchyní a stravoven

Provedení svozu soudku s biologicky
rozložitelným odpadem z kuchyní a
2 x týdně
348,00 Kč
stravoven (včetně pronájmu soudku)
* cena zahrnuje veškeré činnosti stanovené v bodě 2 smlouvy týkající se svozu odpadů (cena
nezahrnuje nakládání s převzatými odpady, cena za nakládání s převzatými odpady se uvede
do tabulky Odpad-nakládání).
** objednatel si vyhrazuje právo upravovat četnost svozu dle aktuálních potřeb
Délka pronájmu

Jednotková cena bez
DPH za pronájem jedné
nádoby

SKO – 240 l

1 rok

266,00 Kč

SKO – 1 100 l

1 rok

1 358,00 Kč

Plast -1 100 l

1 rok

1 358,00 Kč

Sklo -1 100 l

1 rok

2 037,00 Kč

Znečištěné obaly – 1 100 l

1 rok

1 358,00 Kč

Pronájem nádob

Přistavení VOK*

Velikost VOK

Jednotková cena bez
DPH (za jedno
přistavení)*

Náklady na manipulaci, dopravu a
do 10 m3 (včetně 10)
3 912,00 Kč
další náklady spojené s přistavením a
odvozem VOK na objemné, stavební
(případně jiné ostatní) odpady na
více než 10 m3
5 691,00 Kč
sběrné místo
*jedná se o samostatné přistavení (náklady na přivezení a odvoz) VOK, (cena nezahrnuje
nakládání s převzatými odpady, cena za nakládání s převzatými odpady se uvede do tabulky
Odpad-nakládání).
Jednotkové
množství

Jednotková cena bez
DPH (za 1 t)**

Směsný komunální odpad
(kat. č. 20 03 01)

t

0,00 Kč

Plasty

t

0,00 Kč

Sklo

t

0,00 Kč

Ostré předměty kromě čísla 18 01 03
(kat. č. 18 01 01)

t

9 116,00 Kč

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování
jsou kladeny zvláštní požadavky s
ohledem na prevenci infekce
(kat. č. 18 01 03)

t

9 116,00 Kč

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné (kat. č. 15 01 10)

t

9 116,00 Kč

Biologicky rozložitelný odpad z
kuchyní a stravoven (kat. č. 20 01 08)

t

0,00 Kč

Objemný odpad (kat. č. 20 03 07)

t

1 641,00 Kč

Směsi nebo oddělené frakce betonu,
cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06 (kat. č.
17 01 07)

t

396,00 Kč

Odpad – nakládání*

Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
t
1 075,00 Kč
02 a 17 09 03 (kat. č. 17 09 04)
* jedná se o odpady převzaté v rámci svozu odpadů a odpady předané poskytovateli na
shromažďovacím místě
** poskytovatel je oprávněn ocenit položku nulou, případně záporným číslem, záporně oceněná
položka bude chápana jako platba objednateli za převzaté odpady.
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