
Vážený pan
Bc. Milan Doubravský
EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 19 
789 01 Zábřeh

V Olomouci dne 25.2.2021 
Vyřizuje: Ing. Michal Mrkvica
Tel. / E-mail: +420 606 72 72 18, michal.mrkvica@suez.com

Vaše značka:
Naše značka: 2105143491

NABÍDKA / NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODPADŮ

Vážený pane Doubravský,

dle naší dohody Vám zasílám tuto nabídku jako návrh na uzavření smlouvy o předání a převzetí odpadů za 
účelem jejich dalšího zpracování.

Nabídku činí SUEZ CZ a.s., jako provozovatel zařízení určených k nakládání s odpady oprávněný k převzetí 
odpadů a k jejich dalšímu zpracování v souladu s právními předpisy, vůči Vaší společnosti:

EKO servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh, IČO: 25896903, DIČ: CZ- 25896903, jako 
provozovateli zařízení s povinností je předat ke zpracování. IČZ: CZM 00194

Vymezení dotčených odpadů k předání:

Katalog, č. 
odpadu

Název odpadu dle katalogu odpadů Kat.
odp.

Obal pro předání 
odpadu zhotoviteli

MJ Cena
Kč/MJ

Předpokládané 
množství v MJ

15 01 02 Platové obaly O pres, abroll t 3.500,- Kč
80 t

20 01 39 Plasty O pres, abroll t 3.500,- Kč

Místo předání: EKO servis Zábřeh s.r.o, Separex, CZM00194 

Místo předání: SUEZ CZ a.s., OH Rapotín, CZM00903 

Doprava: zajišťuje zhotovitel na základě smlouvy č. 190529614

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.

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 P raha 2 V inohrady. Zákazn ická  linka 800 102 000, wvvw.suez.cz
IČO: 25638955, DIČ: CZ25638955, bankovni spojení: KB, a.s., č. ú. 27-9328790297/0100, obchodní společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddil B, vložka 9378

Divize SEVER: Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín

mailto:michal.mrkvica@suez.com


Předpoklad plnění předmětu nabídky bude probíhat v období od 19.04.2021 do 31.05.2021

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 tuno.

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 
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 
michal.mrkvica@suez.com. Akceptace s dodatkem či odchylkou nebude považována za přijetí tohoto 
návrhu.

* Tímto bez výhrad a zcela přijímáme výše uvedenou nabídku č.: 2105143491 jako návrh na uzavření 
smlouvy o předání a převzetí odpadu za účelem jeho dalšího zpracování a souhlasíme s uvedenými 
podmínkami

V Zábřehu dne .....  2021

Za EKO servis Zábřeh s.r.o.

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby: J o  S . Z f r  <~-

Podpis:

tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou
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