Příloha č.1 - Ceník služeb a prodávaných výrobků KOVOSTEEL Recycling s.r.o. od
1.1.2021
1.Ceník služeb
1.1. Převzetí odpadů ke zpracování nebo likvidaci

mobil 725 243 850
bez DPH Kč/tunu
vč. DPH

Betonové stavební odpady
10 13 14 odpadní beton a betonový kal
01 04 13 odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 010407

350,250,-

423,50
302,50

- čisté bez ocelové výztuže do velikosti 0,50 m
- čisté bez ocelové výztuže větší než 0,50 m
- s příměsí zeminy
- železobetonové prefabrikáty (panely, patky, trámy) s ocelovou výztuží
-železobetonové prvky z předpjatých betonů (profily, sloupy)

160,200,290,650,980,-

193,60
242,350,90
786,50
1185,80

Cihelné stavební odpady
- bez příměsí ostatních odpadů

400,-

484,-

980,-

1185,80

750,980,-

907,50
1185,80

370,-

447,70

17 01 01 beton
17 05 08 štěrk ze železničního svršku neobsahující nebezpečné látky
17 01 01 beton

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram výrobků neobsahující nebezpečné látky
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

- obsahující pěnosilikáty, plynosilikáty (YTONG, Siporex, atd….)
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

Asfaltové stavební povrchy vozovek a chodníků
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

- bez příměsi zeminy a do velikosti 0,50m

- s příměsí zeminy a kry větší než 0,50m
Zemina vytěžená - odběr pouze Staré Město
17 05 04 zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky
17 05 06 vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky

Režijní nákladová položka na vytřídění materiálů + poplatek za uložení nevhodného materiálu 17 09 04

Příplatek za nesprávně deklarovaný odpad

200,-Kč/t
250,-Kč/t

242,302,50

17 02 01 dřevo (stavební s kováním, okna bez skla, dřevotřískový nábytek).
17 02 01 dřevo (okna se sklem)
17 02 01 dřevo (pařezy)
17 02 01 větve, výřezy

1200,1950,1950,2950,-

2359,50
2359,50
3569,50

Dřevo s příměsí plastů, igelitů, pilin, železa (ne spojový materiál)
Větve, výřezy přijímá nejbližší zařízení Biokomp - kompostárna Buchlovice

3000,-

3630,-

Nežádoucí příměsi v materiálech pro recyklaci

2500,-

1452,-

3025,- odpady neumožňující recyklaci obsažené ve stavebních nebo kompostovatelných odpadech se účtují podle
skutečného obsahu. ( komunální odpady, sádrokartony, tepelné izolace vláknité a pěnové,
cementotřískové desky)
Zařazení pod 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neobsahující nebezpečné látky
10 01 01
škvára, struska a kotelní prach - k likvidaci nepřijímáme z důvodu zvýšených limitních
hodnot na uložení do terénu

2. Ceník prodávaných výrobků
mobil 725 243 850
Smluvní ceny je vždy stanovena s ohledem na aktuální kvalitu . Orientační ceny:
RC
RC
RC
RB
RA
ZH

recyklát cihelný tříděný 32-63 mm
recyklát cihelný tříděný 0-16mm
recyklát cihelný drcený netříděný
0-80 a více
recyklát betonový drcený netříděný
0-80 a více
recyklát asfaltový drcený netříděný
0-80
zemina hutnitelná tříděná (zaručená křivka zrnitosti)

80,-Kč/t
96,80
10,-Kč/t
12,10
10,-Kč/t
12,10
145,- - 185,- Kč/t 176,90 - 225,70
50,- - 100,- Kč/t 61 – 122
60,- - 150,- Kč/t 73,20 - 183

3. Přehled stacionárních zařízení na zpracování odpadů
3.1. Staré Město, Kostelanská 2128
-

všechny druhy stavebních odpadů

-

výkopové zeminy

-

komunální odpad

LETNÍ PROVOZ (1.3 .- 30.11.)
PO-PÁ 6,00 -17,00
SO
8,00 - 12,00

ZIMNÍ PROVOZ (1.12. - 28.2.)
PO-PÁ 6,30 -16,00
SO
8,00 -12,00

Ve Starém Městě dne: 31.12.2020
Oprávněný zástupce obstaratele
Bronislav Janeček – jednatel, v.r.
Ceník zveřejněn na www.kovosteel.cz

telefon: 572 595 580
mobil 725 243 850

