Orientační ceník - areál recyklace Rybitví
Platnost od: 1.9.2020

Příjem stavebních odpadů
Popis odpadu (materiálu)

Kategorie

Kč/t

Beton prostý,armovaný bez příměsí kusovitost max. 600 mm měřeno úhlopříčně

O

od 70

Beton prostý,armovaný kusovitost nad 600 mm měřeno úhlopříčně,železobeton

O

90-250

170101

beton,sloupy,pražce

O

bm 200

Zemina

170504

Zemina a kamení (cena dle lokality vzniku )

O

od 100

výkopek,jíl

170506

výkopek,jíl,drny

Odpad

Kat.číslo

Beton

170101

od 160

Směsi nebo oddělené frakce betonu , cihel, tašek, keramických
výrobků bez nežádoucích příměsí (papír, lepenka, plasty, izolace apod.)

O

100

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických
výrobků s příměsí (papír, lepenka, plasty, izolace apod.) max. 10%

O

od 200

170302

Asfaltové směsi mimo 170301

O

160

170107

ytong,porobeton atd.bez příměsí (papír,lepenka,plasty,izolace apod.)

O

850

Směsné
stavební
sutě

170107

Asfalt
lehčené mat.

Prodej recyklovaných materiálů s prohlášením o shodě, certifikát
Popis výrobku

Frakce

Kč/t

Betonový recyklát

0-80

159

Živičný recyklát

0-64

100

Směsný recyklát

0-80

60

9-32,32-80

100

Zásypový materiál

0-16

60

Tříděná zemina - konečné úpravy

0-16

150

zahradní zemina,tříděná (smíchaná zemina s kompostem)

0-80

650

Směsný recyklát-tříděný

Recyklace stavebních sutí
Technika

Popis

Kč/t

drtič čelisťový

Mobilní drtící jednotka na pásovém podvozku.
Výkon 70 až 170 t/h dle velikosti nastavení štěrbiny a typu zpracovaného materiálu.
Výstupní frakce 0-60 až 0-190 v závislosti na nastavení štěrbiny.
V ceně je započítána práce kolového nakladače.
V ceně nejsou zahrnuty náklady na přepravu strojů.

Hrubotřídič Sandvik

pásový hrubotřídič výkon 50-170t dle osítování a skladby materiálu

Manitou 732

teleskopický nakladač-lopata,paletizační vidle

750 Kč/hod

Komatsu WB 97R-5

traktorbagr

750 Kč/hod

Komatsu W 380

Čelní kolový nakladač

1350 Kč/hod

Liebherr R916 (27t)

pásový bagr 1,3m3

1450Kč/hod.

Poznámky:

1) V případě obsahu nežádoucích příměsí v objemu do 10 % bude cena stanovena individuálně
2) V případě kusovosti větší než 600 mm (měřeno úhlopříčně) bude cena stanovena individuálně
3) Odpady s obsahem nežádoucích příměsí v objemu nad 10 % cena idividuální
4) Uvedené ceny neobsahují DPH.
5) Uvedené ceny jsou smluvní.
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od 55 Kč/t

cena na vyžádání

