
Cenník dopravných a manipulačných výkonov spoločnosti DETOX s.r.o.

Tetno cenník stanovuje cenu za jeden odber  v závislosti na celkovom množstve (hmotnosť, objem) odobratého odpadu. Podľa
vzdialenosti miesta odberu od miesta spracovania odpadu, prepravných trás a zberných okruhov sú pre potreby tohoto cenníka
dohodnuté tarifné skupiny. Zaradenie do týchto skupín stanovuje dodávateľ v zmluve o poskytovaní služieb resp. v cenovej
ponuke.

1. Odber odpadov valníkovým vozidlom v zmysle určenej tarifnej skupiny

Tarifná
skupina

vzdialenosť
do

Mýto
€ / tona do 0,5 [t] do 1 [t] do 2 [t] do 3 [t] do 4 [t] do 5 [t]

celkové odobrané množstvo za jeden odber

A 20 1,00 45,00 45,00 70,00 70,00 80,00 80,00

B 50 2,50 55,00 60,00 90,00 110,00 130,00 160,00

C 100 5,00 80,00 110,00 135,00 220,00 270,00 320,00

D 150 7,50 110,00 155,00 220,00 320,00 400,00 470,00

E 200 10,00 145,00 200,00 280,00 420,00 530,00 650,00

F 250 12,50 180,00 245,00 320,00 500,00 650,00 800,00

G 300 15,00 210,00 285,00 415,00 600,00 770,00 965,00

Pri hmotnosti nad 5 ton bude doprava účtovaná v zmysle bodu 2. počet ubehnutých km a počet vykonaných manipulácií.
Upozornenie:
Pri odbere ľahkého alebo veľkoobjemového odpadu (plasty, pneumatiky, ...) ktorý pri odbere zaberá viac ako 50% ložnej plochy
dopravného prostriedku, bude cena za odber odpadu účtovaná  v zmysle bodu 2. a na základe vzdialenosti miesta odberu  a
miesta spracovania odpadov a času manipulácie.

2. Preprava odpadov iným ako valníkovým vozidlom alebo inak ako na základe tarifnej skupiny

Druh vozidla kilometrovné
    € / km

manipulácia
€ / 15 min.

Automobilová cisterna 2,10 10,50

Automobilová cisterna s prívesom 2,50 12,50

Kontajnerový nosič - 36 m3 2,20 10,50

Kontajnerový nosič - 36 m3 s prívesom 2,50 12,50

Valník s nosnosťou do 6 ton 1,90 10,50

Ramenový nakladač 7 až 10 m3 1,90 10,50

3. Iné služby v súvislosti s dopravou
V prípade, že si objednávateľ vyžiada od Dodávateľa pracovníkov k nakládke alebo vykládke odpadu:

Služba €  /  MJ

Nakládka / vykládka / stojné 10,50 15 min

Manipulácia pracovník na vyžiadanie = nakládka / vykládka odpadu 35,00 hod

K cenám uvedeným v tomto cenníku sa účtuje daň z pridanej hodnoty, ktorá bude pripočítaná a účtovaná v aktuálnej sadzbe
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase dátumu dodania.

Objednávateľ svojim podpisom prejavuje súhlas s podmienkami uvedenými v tomto cenníku.

         Objednávateľ, podpis, pečiatka           

V ........................,            dňa   .............

Platnosť cenníka do 31.12.2022


