CENÍK služeb a prodávaných výrobků BIOKOMP s.r.o. (platný od 1.1.2021)
Kontakt: pevná linka: +420 572 595 058, mobil: +420 731 506 341

1. CENÍK SLUŽEB
1.1. Kontrolní vážení silniční váhou za jedno vážení

90,- Kč

108,90 Kč

1.2. Převzetí odpadů ke zpracování nebo likvidaci
cena bez DPH Kč/tunu

vč. DPH

Betonové stavební odpady
17 01 01 beton
10 13 14 odpadní beton a tuhý kal

- čisté bez ocelové výztuže
- železobetonové prefabrikáty (panely, patky, trámy) s ocelovou výztuží
- železobetonové prvky z předpjatých betonů (profily, sloupy)

200,650,980,-

242,786,50
1185,80

Cihelné stavební odpady
- bez příměsí ostatních odpadů

490,-

592,90

990,-

1 197,90

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram výrobků neobsahující nebezpečné látky
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady – bez příměsí plastu, dřeva, skla, bioodpadu
17 01 02 čisté cihly a střešní tašky
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady

- obsahující pěnosilikáty, plynosilikáty (YTONG, Siporex, atd….)
Zemina vytěžená
17 05 04 zemina velmi čistá bez příměsí kamenů,
sušina cca nad 40 % (v sypkém stavu), podornice

120,-

145,20

17 05 04 zemina velmi čistá bez příměsí kamenů,
s trávou, listím, bez dřeva, sušina nad 40 %, travní drn

240,-

290,40

17 05 04 zemina velmi čistá s příměsí kamenů, jílu
s trávou, listím, dřevem, světlá, sušina nad 40 %

310,-

375,10

17 05 04 zemina s příměsí kamenů, cihel, betonu, jílu
s trávou, listím, dřevem, světlá

420, -

508,20

520,-

629,20

17 09 04 zemina s příměsí komunálních odpadů
bez nebezpečných látek

Kompostovatelné odpady
Odpady velmi čisté bez příměsí ostatních odpadů

580,-

(nesmí obsahovat žádné příměsi ostatních odpadů, nemá potenciální nebezpečí nevhodného chemického složení)
02 01 03 odpad rostlinných pletiv
02 01 06 zvířecí trus a hnůj (včetně znečištěné slámy)
02 01 07 odpady z lesnictví
02 03 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 04 01 zeminy z čištění a praní řepy
02 04 02 odpad uhličitanu vápenatého
02 06 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 01 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 02 odpady z destilace lihovin ( bez pecek )
02 07 04 suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
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701,80

19 05 02 nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného odpadu
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad (listí, trávy, měkké větvičky)
03 01 05 piliny, hobliny, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 01 odpadní kůra a dřevo
03 03 07 mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
17 02 01 dřevo (masivní - stavební, dřevěný nábytek s minimální příměsí a kování, bez dřevotřísky, bez silnovrstev barev plastů)
20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 38 dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
03 03 08 odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
04 02 10 organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 21 odpady z nezpracovaných textilních vláken
15 01 01 papírové a lepenkové obaly
15 01 03 dřevěné obaly
19 05 03 kompost nevyhovující jakosti
20 01 01 papír a lepenka
Odpady nesmí obsahovat příměsi kamene, betonu, kovu …, dřevotřískový nábytek, chemicky nečisté papíry… )

Odpady hůře zpracovatelné, potenciálně problematické
10 01 03
19 12 01
19 12 12
19 13 02
20 01 38
20 03 02
20 03 03

1 185,80

popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
papír a lepenka (s potiskem a příměsí)
jiné odpady z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem
pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
dřevo – pařezy nad 0,50m celkové velikosti
odpad z tržišť
uliční smetky

Odpady těžce zpracovatelné
02 01 01
02 02 01
02 02 04
02 03 01
02 03 05
02 04 03
02 05 02
02 06 03
02 07 01
02 07 02
04 01 07
17 02 01
19 06 05
19 06 06
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 09
19 08 12
19 12 11
20 01 25

980,- Kč/t

1 500,-

1 815,-

kaly z praní a čištění
kaly z praní a čištění
kaly z čištění odpadních vod v místě vzniku
kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
odpady z destilace lihovin ( s peckami )
kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
dřevo – kompletní masivní okna včetně skla
extrakty z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
shrabky z česlí
odpady z lapáků písku
kaly z čištění komunálních odpadních vod
směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
organické materiály –dřevo, tráva, seno apod. vytříděné ze stavebních odpadů
jedlý olej a tuk

Objemný odpad – nevyužitelné příměsi v odpadech pro recyklaci

3200,-

3872,-

03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo (z dřevotřísky, lamina)
19 12 07 dřevo (dřevotříska) neuvedené pod číslem 19 12 06
15 01 06 směsné obaly
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady (plast, dřevo, izolační materiály, sklo, kovy)
20 01 11 textilní materiály syntetické
20 03 07 objemný odpad (z domácností a živností)

- odpady neumožňující recyklaci obsažené ve stavebních nebo kompostovatelných odpadech se účtují podle
skutečného obsahu (komunální odpady, sádrokartony, tepelné izolace vláknité a pěnové, cementotřískové
desky, dřevotříska, lamino, nábytek ne z masívu).
Zařazení pod 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neobsahující nebezpečné látky
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2. CENÍK PRODÁVANÝCH VÝROBKŮ
Smluvní cena je vždy stanovena s ohledem na aktuální kvalitu.

ceny Kč/tunu:
bez DPH:

včetně DPH:

30,- - 60,30,- - 60,1,- - 30,-

36,30 – 72,60
36,30 – 72,60
1,21 - 36,30

160,-

193,60

RC 1
RC 2
RC 3

recyklát cihelný, drcený tříděný
recyklát cihelný, drcený tříděný
recyklát cihelný, drcený netříděný

RB

recyklát betonový drcený netříděný

FAS

frézovaný asfalt

100,-

121,-

ZT20

zemina tříděná čistá

270,-

326,70

ZT50

zemina tříděná čistá hrubá

110,-

133,10

BS

Buchlovský substrát

do 1 tuny: 600,nad 1 tunu: 500,-

726,605,-

BK

Buchlovský kompost

BKH

Buchlovský kompost hrubý

do 1 tuny: 600,nad 1 tunu: 500,360,-

726,605,435,60

MK 1
MK 2
BO
DŘ

mulčovací kůra - borovomodřínová
mulčovací kůra – smrková (jemná,hrubá)
břidlice okrasná (jemná, hrubá)
dřevní štěpka

4 460,2 314,818,18
1 850,50

P120
P240

popelnice plastová objem 120 litrů černá
popelnice plastová objem 240 litrů černá

727,27
1 033,05

880,1250,-

RA75
SV20

rašelina balená 75 litrů KERA
substrát pro výsev

114,88
28,93

139,35,-

0-16 mm
16-32 mm
0-80 mm
0-80 mm

5 396,60
2 800,990,2 239,10

KONTAKTY :
BIOKOMP s.r.o., Hradišťská 908, 687 08 Buchlovice
provozovna kompostárna Buchlovice
Tel:

+420 572 595 058,

mobil: +420 731 506 341
LETNÍ PROVOZ (1.4. - 31.10.):
PO - PÁ:
SOBOTA:

7,00 - 17,00
8,00 - 12,00

ZIMNÍ PROVOZ (1.11. - 31.3.):
PO - PÁ:
SOBOTA:

V Buchlovicích dne: 1.1.2021

7,00 - 16,00
8,00 - 12,00

Ing Miloslav Maňásek – jednatel BIOKOMP s.r.o., v.r.

Ceník zveřejněn na www.biokomp.cz
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