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Ve Valašské Meziříčí  16.1.2017 
Vyřizuje: Ing. Jakub Orsag 
Tel. / E-mail: +420 607 058 549, jakub.orsag@suez.com  
 
Vaše značka:  
Naše značka:  
 
NABÍDKA (OBJEDNÁVKA) P ŘEVZETÍ ODPADŮ OPRÁVNĚNOU OSOBOU 
 

Vážení obchodní přátelé, 

dle naší dohody Vám zasílám nabídku na využití odpadů, na třídicí lince - provoz Vsetín. 

1. Cena za výkup odpad ů: 
 

Katalog. 

č. odpadu  

Název odpadu dle katalogu odpad ů Kat. 

odp. 

Obal pro p ředání  

odpadu zhotoviteli 

MJ Cena 

Kč/MJ 

Poznámka 

15 01 02 Plastové obaly O  t xxx cena DAP Vsetín 

20 01 39 Plasty O  t xxx cena DAP Vsetín 

15 01 02 Plastové obaly O  t xxx cena FCA Hranice 

20 01 39 Plasty O  t xxx cena FCA Hranice 

Jedná se o výkupní ceny, p ři změně cen na trhu druhotných surovin budou zaslány aktuá lní ceny. 
 
K výše uvedené ceně se připočítává platná DPH. Ceny jsou garantovány nejdéle do 31.12.2017. Fakturace 
proběhne podle jednotkových cen dle skutečného množství. 

Datum zahájení a ukončení plnění: přeprava a odstranění odpadu bude probíhat v období od 11.1.2017 do 
31.12.2017. V případě změn cen na trhu druhotných surovin bude předložen aktuální ceník. 

Identifikace objednatele: EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01  Hranice 
                                        IČ : 61974919, DIČ : CZ61974919 
 
Místo realizace: EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01  Hranice 
                          IČ : 61974919, DIČ : CZ61974919, IČP: 1007196475 
 



  
 

* tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou 

Forma úhrady: fakturou (splatnost faktury je 30 dní, úrok z prodlení je 0,1 % za každý den z prodlení) 

Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) tuto objednávku včetně všech dodatků, kterými se tato objednávka doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním objednávky dle tohoto odstavce se rozumí vložení 
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 
podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv. 

Smluvní strany se dohody, že tuto objednávku zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv EKOLTES Hranice, a.s. 

 

Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu v případě, že 
skutečně předávaný odpad je jiné povahy, než je výše specifikováno a dohodnuto v této objednávce. 

S pozdravem  

  
      
 
 

 
* Souhlasíme s uvedenými podmínkami a závazn ě objednáváme tímto výše specifikované služby dle 
nabídky č.:  

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby objednatele: …………………………………………………………… 

V ……………………………… dne ………………. 2017 

 …………………………. 
 za objednatele 
 (razítko a podpis) 

Ing. Jakub Orsag  
Manažer obchodní skupiny  

SUEZ Využití zdroj ů a.s. 
divize JIHOVÝCHOD  

provoz Valašské Mezi říčí 


