Odpady Jelínek s.r.o. – provozovna Ústí nad Labem
doprava@vaclav-jelinek.cz
Chuderovská 30, 403 40 Božtěšice tel.: +420 475 225 668 fax:+420 475 210 833 +420 736 152 052

Dispečink

775 715 715

Zajištění likvidace živnostenského, směsného komunálního a ostatního odpadu
Likvidace nebezpečných odpadů, včetně přepravy ADR
Likvidace veškerého stavebního a demoličního odpadu, čisté suťě, černých skládek
Nákladní automobily – Nosiče vanových kontejnerů,ramenové nakladače
MAN 18.240 4x4, MAN 18.250 4x2, MAN 18.280 4x4,MAN 18.290 4x4

Ceník Autodopravy kontejnerových van







1 Ujetý km NA/MAN Ramenový nakladač …….………………... á 34,- kč / km
1 ks manipulace s kontejnerovou vanou……………………….... á 75,- kč/ kus
hodinová sazba NA/RN, manipulace řidičem, doba řízení ….….á 700,-kč / 1 hod
Pronájem kontejnerových van ……………………………………..…..á 50,- kč / den
Poplatek, evidence odpadů dle zákona 185/2001 Sb……………..á 52,-kč / 1 ks odpad
Poplatek skládka = převah odpadů = 1 x odpad…………………...á 52,-kč / 1 ks odpad
K Výše uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši 21 %

Uvedené sazby Ceníku Autodopravy kontejnerových van, se účtují
dle tzv. „STAZKY“, tedy dle skutečnosti v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.
 za 1 kus manipulace se dle záznamu „STAZKY“ považuje vždy každý jednotlivý druh výkonu, kterým je jedna značená normo
jednotka 1/15 min: naložení vany, vyložení vany, nakládka,vykládka,síťování,plachtování,posun vany,překládka vany,výměna vany a
podobně ostatní druhy manipulací dle skutečné povahy jednotlivých zakázek, při provádění požadovaných úkonů, kdy jednotlivý
druh výkonu nepřesáhne manipulační čas 15 minut, za každých dalších započatých 15 minut se vždy rozumí další kus manipulace.
 za hodinovou sazbu se dle záznamu „STAZKY“ považuje doba nakládky je-li vyznačená v hod. , doba vykládky je-li vyznačená v hod.,
doba řízení Nákladního Automobilu, doba případné jiné manipulace s odpadem, čekání na stavbě/zakázce, ruční ukládání na
stavbě/zakázce doba ostatních zdržení je-li na úkor požadavku, dle pokynů zákazníka a podobně ostatní druhy manipulací,
požadované zákazníkem při realizaci jednotlivých zakázek, které lze z hodinové sazby samostatně účetně dělit na á 175,- kč / 15
min, za každých dalších započatých 15 minut
 sazby, které se účtují individuelně k výše uvedeným dle skutečnosti:Mýtné, příplatek za Soboty,Neděle,Svátky,nákup materiálu,dle
závazné objednávky. Nabídka kontejnerových van o objemu 10m3, 7m3, 5,5m3 Vany jsou s atestem nosnosti , r.v. 2006
Děkujeme za Vámi projevenou důvěru v námi nabízené služby a těšíme se na spolupráci, spol. Odpady Jelínek s.r.o.
Odpady Jelínek s.r.o. IČO: 24852619 Sídlo: Slavojova 579/9, Praha 2 – Nusle 128 00
Provozovna : Chuderovská 30, 403 40 Božtěšice
GSM: +420 775 715 715

e-mail: info@vaclav-jelinek.cz
web: www.odpady-jelinek.cz

