
Zdravotnická záchranná služba 
Ústeckého kraje, p.o.
IČ: 00829013

V Třmících 6.10.2020
Vyřizuje: ............................
Tel. / E-mail: .........................................................................

Vaše značka:

Naše značka:20091411576

NABÍDKA (OBJEDNÁVKA) PŘEVZETÍ ODPADŮ OPRÁVNĚNOU OSOBOU

Vážení obchodní přátelé, 

dle naší dohody Vám zasílám nabídku na odstranění a přepravu odpadu .

Katalog, 
č. odpadu

Název odpadu dle katalogu 
odpadů

Kat. odp. Obal pro předáni 
odpadu zhotoviteli

MJ Cena
Kč/MJ

Poznámka Kód 
nakládáni

1501 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné

N t 12.000,-

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 
18 01 03)

N t 12.000,-

18 01 03 Odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování jsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem 
na prevenci infekce

N t 12.000,-

Cena zahrnuje poplatek za vystavení průvodní dokumentace dle zák.č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších 
předpisů

Ostatní výkony MJ Kč/MJ (popis a upřesnění)

Přeprava - dodávkové 
vozidlo

km 20,-

Přeprava - valníkové vozidlo km 28,-
Manipulace: hod 360,-

Pozn.: před každým svozem kontaktujte dispečera: ..................................................

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2-VINOHRADY, Zákaznická linka ........................................
IČO: 256 38 955, DIČ: CZ25638955, ............... .......................... ........................................ společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 9378

Divize ČECHY: Na Rovném 865, 400 04 TŘMÍCE, Tel.: .............................



^)suez
K výše uvedené ceně se připočítává platná DPH. Ceny jsou garantovány nejdéle do 31.12.2020. Fakturace 
proběhne podle jednotkových cen dle skutečného množství.

Datum zahájení a ukončení plnění: přeprava a odstranění odpadu je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
1 měsíc.

Identifikace objednatele: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem 400 11, IČ: 00829013

Místo realizace: Komenského 827, 407 21 Česká Kamenice

Zelená 11\1545, 408 01 Rumburk

Forma úhrady: fakturou (splatnost faktury je 14 dní, úrok z prodlení je 0,1 % za každý den z prodlení)

Společnost SUEZ CZ 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
.............................. 

......................................................
SUEZ CZ a.s. 
divize Čechy

* Souhlasíme s uvedenými podmínkami a závazně objednáváme tímto výše specifikované služby dle 
nabídky č.: 2009141576

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby objednatele:

(razítko a podpis)

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sociální péče ‘IWria, Severní Terasa 
400 11 Ústí nad Labem 

IČO: 00 82 90 13

tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou


