
OBJEDNÁVKA - SLUŽBY
NEMOCNICE 
NA HOMOLCE OBJEDNÁVKA

Objednatel Nemocnice Na Homolce Číslo obj. 02-6105-2021-00205
Sídlo Roentgenova 37/2,150 30, Praha 5 - Motol IČO 00023884 | DIČ |CZ00023884
Bankovní spojení Číslo účtu

Poskytovatel SUEZ CZ, a.s.
Sídlo Španělská 1073/10,120 00 Praha 2 IČO 25638955 | DIČ |CZ25638955
Bankovní spojení Číslo účtu
Objednatel objednává u poskytovatele následující:

Služba Jednotková cena bez DPH Cena celkem s DPH
Demontáž a likvidace materiálů s obsahem azbestu ze 6
ks stavebních buněk + likvidace 2 ks buněk v areálu
Nemocnice Na Homolce

Práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními 
předpisy a to zejména zák. č. 258/2000 Sb., vyhl. 432/2003 
Sb., vyhl. č. 6/2003 Sb., NV č. 361/2007 Sb. a zák. 309/2006 
Sb..

Předmět plnění představuje zejména činnosti:
■ 1. Kontrolované pásmo a prostředky osobní 

ochrany
■ 2. Rozebrání a nakládka odpadu z buněk 2 kompl.
■ 3. Vytěžení kovů (zohledněno v CN)
■ 4. Uložení azbestu a azbestem kontaminovaných 

materiálů na místo zneškodnění ( 15-20 kg)
■ 5. Uložení směsného stavebního a demoličního 

odpadu na místo zneškodnění (3 t)
■ 6. Doprava, manipulace
■ 7. Doprava technologie, inženýrink
■ 8. Doklady o převzetí a ekologické likvidaci

odpadu, Závěrečná zpráva (azbest).

Cena za celý předmět plnění dle nabídky 2104143787 ze 
dne 26.3.2021 na uzavření smlouvy o předání a převzetí 
odpadů a odborné zajištění rozebrání a likvidace stavebních 
buněk s obsahem azbestu činí CELKEM :

70.029,- Kč 84.735,09

V případě, že celková cena bez DPH za poskytnutí služby přesáhne smluvní částku, je před jejím poskytnutím nutné zaslat 
cenový návrh k rukám osoby uvedené v části „Vyřizuje" a vyčkat na jeho písemné odsouhlasení ze strany objednatele. Bez 
odsouhlaseného cenového návrhu nebude faktura přesahující cenu dle této objednávky uhrazena!

Termín dodání
Zahájení činnosti bezprostředně po akceptaci 
objednávky, nejpozději do 14.5.2021. Doba 
realizace cca 3-4 dny

Splatnost faktury 60 dnů

Místo dodání Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2,150 30, Praha 5 - Motol, oddělení odboru provozu

Kontaktní osoba
1



OBJEDNÁVKA - SLUŽBY

Vyřizuje

NEMOCNICEr-- e-mail:

Poznámky

Přílohy

K předání a převzetí dokončené služby budou doloženy veškeré dokumenty o ekologické likvidaci 
odpadu včetně evidenčního listu.____________________________________________________
Cenová nabídka 2104143787 ze dne 26.3.2021

Nedílnou součástí této objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce, ve znění účinném ke dni vystavení 
objednávky, uveřejněné na adrese https://www.homolka.cz/o-nemocnici/vseobecne-obchodni-podminkv/. Písemnou akceptaci 
objednávky je poskytovatel povinen doručit objednateli na emailovou adresu osoby uvedené v části „Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla 
objednatele k rukám osoby uvedené v části „Vyřizuje". Objednatel může tuto objednávku odvolat do doby, než mu je doručena její akceptace. 
Tato objednávka se po akceptaci poskytovatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen "OZ"). Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy, tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Objednatel vylučuje přijetí 
nabídky s dodatkem nebo odchylkou v souladu s ust. § 1740 odst. 3 OZ. Poskytovatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí 
s podmínkami v přílohách objednávky. Dodání objednávky avizujte předem. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na faktuře, na 
dodacích listech a na vnějších obalech zboží. Součástí dodávky musí být technická dokumentace v českém jazyce a dodací list. Fakturu 
vystavte ve dvojím vyhotovení a přiložte k ní kopii objednávky._______ ______________________________________ I___________
V Praze dne 15.4.2021 / Razilo a podpis

^suea
španělská 1073/10,120 00 Praha 2

IČ: 25638955, tel.: 800 102 000 -28-

SUEZ cz a.«.

li---------- ;-----

. nrovoznl spr^ ®
«Be^5 S*"*2
30 Praha »■



Nemocnice Na Homolce
Vážená paní

Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

V Praze dne 26.3.2021
Vyřizuje:
Tel. / E-mail:

Vaše značka:
Naše značka: 2104143787

NABÍDKA / NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODPADŮ A 
ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ ROZEBRÁNÍ A LIKVIDACE STAVEBNÍCH BUNĚK 

S OBSAHEM AZBESTU

Vážená paní inženýrko,
dle naší dohody Vám zasílám tuto nabídku jako návrh na uzavření smlouvy o předání a převzetí odpadů za 
účelem jejich dalšího zpracování, včetně odborného rozebrání stavebních buněk s obsahem azbestu.
Nabídku činí SUEZ CZ a.s., jako provozovatel zařízení určených k nakládání s odpady oprávněný k převzetí 
odpadů a k jejich dalšímu zpracováni v souladu s právními předpisy, vůči Vaší společnosti:
Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5 - Motol, IČO: 00023884, DIČ: CZ- 
CZ00023884, jako původci odpadů s povinností je předat ke zpracování.

Vymezení položek, nákladů a dotčených odpadu k předáni:

Poř.č.

CN rozebrání 2 ks unimobuňek - Homolka + azbest cca 
15 kg destičky pod elektroinstalací z šesti buněk a 

kamna
Číslo položky MJ Cena / MJ

Název

rozpočet

cena 
množství

SO 01 Bezpečnost práce
1 kompl. 1 000,00 Kč

Prostředky osobní ochrany
1 000,00 Kč

1
Celkem za : SO 01 1 000,00 Kč

SO 02 Odstraněni unimobuněk
2 kompl. 46 000,00 Kč

Rozebrání a nakládka buněk
46 000,00 Kč

1
Celkem za : SO 02 46 000,00 Kč

SO 03 Doprava a uložení odpadů na místo zneškodnění

3 kompl. 3 900,00 Kč

Uložení azbestu a azbestem kontaminovaných materiálů na místo zneškodnění - cca 15 - 
20 kg

78,00 Kč

0.02

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady, Zákaznická linka 800 102 000, www.suez.cz
IČO 25638955. DIČ: CZ25638955. bankovní spojení: KB. a.s., obchodní společnost je zapsaná u Měslského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378

Divize Čechy: Ke Kablu 289,100 37 Praha 10



suez
4 tuny 2 550,00 Kč

Uložení směsného stavebního a demoličního odpadu na místo místo zneškodnění - 
hrubý odhad - bude vyúčtováno dle skutečnosti

7 650,00 Kč

3
5 tuny 2 600,00 Kč

Doprava, manipulace, poskytnutí shromažďovaciho prostředku 40 m3 VOK - otočka - 
hrubý odhad - bude vyúčtováno dle skutečnosti

7 800,00 Kč

3
Celkem za : SO 03 15 528,00 Kč

SO 04 Technické a legislativní zajištěni
6 kompl. 3 500,00 Kč

Doprava, technologie, inženýring, ubytování
3 500,00 Kč

1
7 kompl. 500.00 Kč

Závěrečná zpráva azbest
500,00 Kč

1
Celkem za : SO 04 7 501,00 Kč

CELKEM CENA BEZ DPH 70 029,00 Kč

Další podstatné skutečnosti:
- Předem je nutno vymezit prostor pro složení kontejneru na odpad 40m3 Abroll.
- CN počítá s vytěžením kovů.
- Doba realizace cca 3 -4 dny.

Cena zahrnuje vystavení průvodní dokumentace, a to na základě údajů o odpadu (včetně základního popisu 
odpadu se stanovením kritických ukazatelů, identifikačního listu nebezpečného odpadu a případné další 
dokumentace), které jste povinni nám poskytnout v písemné formě v souladu s právními předpisy, přepravu 
odpadů, manipulaci a další zpracování odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. a navazujících prováděcích 
předpisů.

Výše uvedené ceny jsou garantovány nejdéle do 30.6.2021.

Celková cena bude stanovena jako násobek jednotkové ceny a skutečného množství příslušných měrných 
jednotek. K celkové ceně se připočítává DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného 
plnění.

Forma úhrady je fakturou (splatnost faktury je 14 dní od jejího vystavení, při prodlení bude aplikován úrok 
z prodlení 0,1 % za každý den z prodlení). V souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty budou daňové 
doklady naší společností vystavovány v elektronické formě (dále jen „elektronická faktura"), přičemž tyto 
elektronické faktury se zasílají z elektronické adresy e-fakturace@suez-zdroje.cz na elektronickou adresu 
Vaší společnosti ............................ @....................... Při změně své elektronické adresy je daná strana
povinna tuto změnu ihned nahlásit druhé smluvní straně. Vyhrazujeme si právo faktury (daňové doklady) 
vystavovat a zasílat také jiným obvyklým způsobem.

Plnění předmětu nabídky bude probíhat v období do 30.9.2021.

Místo předání a převzetí odpadů: Nemocnice na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5 - Motol, IČO. 
00023884, DIČ: CZ00023884, IČP______________ , ORP 1105.

SUEZ CZ a.s. si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu založeného touto nabídkou v případě, 
že skutečně předávaný odpad bude jiné povahy, než je výše specifikováno, a to s účinky ex tunc.

Zároveň Vás upozorňujeme, že jako původce odpadů nesete plnou odpovědnost za soulad skutečně 
předaného odpadu s údaji uvedenými výše a Vámi poskytnutými údaji k předávanému odpadu dle právních 
předpisů, a jste tak povinni naší společnosti nahradit v plné výši veškerou újmu, která jí v této souvislosti 
vznikne, včetně škody na zařízení, v němž budeme s převzatým odpadem dále nakládat v dobré víře, že dle 

tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou



těchto údajů je převzatý odpad pro toto zařízení určen, avšak ve skutečnosti tomu tak nebylo.

Příslušná smlouva o předání a převzetí odpadu za účelem jeho dalšího zpracování bude uzavřena 
v důsledku akceptace tohoto návrhu na uzavření smlouvy tím, že tento návrh potvrdíte, jak uvedeno níže a 
akceptaci nám doručíte zpět, a to v elektronické formě se zaručeným podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu nebo s vlastnoručním podpisem ve formě skenové kopie na e-mailovou adresu 
kamila.paradova@suez.com a následně poštou na naši adresu. Akceptace s dodatkem či odchylkou nebude 
považována za přijetí tohoto návrhu.

Za akceptaci předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem

manažerka obchodní skupiny 
SUEZ CZ a.s. 
divize Čechy

oblastní manažer obchodu 
SUEZ CZ a.s. 
divize Čechy

* Tímto bez výhrad a zcela přijímáme výše uvedenou nabídku č.: 2104143787 jako návrh na uzavření 
smlouvy o předání a převzetí odpadu za účelem jeho dalšího zpracování a souhlasíme s uvedenými 
podmínkami

V dne ................ 2021

Za Nemocnice na Homolce

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby:...................................................................................

Podpis:...................................

tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou


