
 

 

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace  

Cenová nabídka 

 
Část 1,   svoz komunálního odpadu 
 
Úkony vyplývající ze zadávací dokumentace článku 
2.1. Část 1 bodů a) až f) 
 

cena za 1 
nádobu za 

rok  bez DPH 
(pro rok 

2020) 

cena za 1 
nádobu za rok  
bez DPH (pro 

rok 2021) 

cena za 1 
nádobu za rok  
bez DPH (pro 

rok 2022) 

cena za 1 
nádobu za rok  
bez DPH (pro 

rok 2023) 

TKO 80L 1 x týdně 1 612,00 Kč 1 768,00 Kč 1 872,00 Kč 2 058,00 Kč 

TKO 80L 1 x za 14 dní 806,00 Kč 884,00 Kč 936,00 Kč 1 039,00 Kč 

TKO 80L 1 x za měsíc 372,00 Kč 408,00 Kč 432,00 Kč 475,00 Kč 

TKO 120L 1 x týdně 1 612,00 Kč 1 768,00 Kč 1 872,00 Kč 2 058,00 Kč 

TKO 120L 1 x za 14 dní 806,00 Kč 884,00 Kč 936,00 Kč 1 039,00 Kč 

TKO 120L 1 x za měsíc 372,00 Kč 408,00 Kč 432,00 Kč 475,00 Kč 

TKO 240L 1 x týdně 2 808,00 Kč 3 068,00 Kč 3 120,00 Kč 3 449,00 Kč 

TKO 240L 1 x za 14 dní 1 404,00 Kč 1 534,00 Kč 1 560,00 Kč 1 724,00 Kč 

TKO 240L 1 x za měsíc 648,00 Kč 708,00 Kč 720,00 Kč 796,00 Kč 

TKO 1100L 1 x týdně 10 400,00 Kč 11 180,00 Kč 11 440,00 Kč 12 797,00 Kč 

mytí nádob 1100L 1 za rok 800,00 Kč 800,00 Kč 800,00 Kč 800,00 Kč 

Jednotková cena za jednorázový svoz - 100 l pytle 60,00 Kč 62,00 Kč 62,00 Kč 62,00 Kč 

Jednotková cena za jednorázový svoz - 120 l 
popelnice 

55,00 Kč 57,00 Kč 57,00 Kč 57,00 Kč 

Jednotková cena za jednorázový svoz - 240 l 
popelnice 

85,00 Kč 89,00 Kč 89,00 Kč 89,00 Kč 

 

 



 

 

 

 
  

Část 3   

cena za 1 nádobu za rok  
bez DPH (pro rok 2022) 

cena za 1 nádobu za rok bez 
DPH (pro rok 2023) 

 svoz biologicky rozložitelného odpadu 

  

 Úkony vyplývající ze zadávací dokumentace článku 2.1. Část 3 

svoz nádoby 120L 1 x za 14 dní 540,00 Kč 590,00 Kč 

svoz nádoby 240L 1 x za 14 dní 720,00 Kč 790,00 Kč 

 

Cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady na odstranění odpadu v koncovém zařízení kromě níže uvedeného*,  veškeré 

náklady na nakládku a vykládku odpadu a jeho dopravu do koncového zařízení, včetně identifikační nálepky (samolepky) pro 

určení zvoleného druhu svozu komunálního odpadu a biodopadu. Rozsah naceněných služeb je uveden v zadávací 

dokumentaci.   

*Uvedené ceny u komunálního odpadu jsou včetně základního (zákonného) poplatku za uložení odpadu na skládku (500,00 

Kč/t), rekultivační rezervy (145,00 Kč/t)  

Dle nového Zákona o odpadech bude poplatek ve výši 500,00 Kč/t uloženého komunálního a velkoobjemového odpadu účtován 

pouze v případě, že množství převzatého odpadu nepřekročí 200kg na obyvatele za rok (ceny uvedené v příloze č. 2 obsahují 

poplatek ve výši 500,00 Kč/t). Bude-li tento limit překročen, pak uložení odpadu bude předmětem poplatku ve výši 800,00 Kč/t, 

přičemž toto navýšení 300,00 Kč/t bude účtováno bez DPH, a to samostatně vždy po ukončení kalendářního měsíce zpětně a 

bude odváděno SFŽP.  

Nárok na účtování poplatku za ukládku odpadů za nižší zákonem stanovenou sazbu, má objednatel pouze v případě, že o tuto 

úlevu prokazatelně a písemně požádá a vyčíslí přesné množství odpadů (v tunách), které požaduje respektive má nárok 

fakturovat s nižším poplatkem. 

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a nabídková cena zahrnuje veškeré náklady k úplnému a kvalitnímu plnění 

předmětu veřejné zakázky včetně všech rizik a vlivů během jejího provádění. Nabídková cena kromě výše vymezených činností 

obsahuje zejména náklady na používání strojů a služeb, dopravu, pronájem kanceláří, poplatky za uložení a likvidaci odpadu i 

jakékoliv jiné poplatky, pojištění, daně, bankovní garance a jakékoliv další nezbytné náklady nutné k řádnému splnění předmětu 

zakázky. Veškeré související náklady jsou zahrnuty do ceny příslušných prací. 

 

V     dne 

 

          ……………………………………………………………………………………… 

podpis oprávněného zástupce uchazeče (razítko) 


