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V Otrokovicích 29. 09. 2021 

Vyřizuje: Jiří Kučera 
Tel. / E-mail: 

Vaše značka: 
Naše značka: 60-03-21-03/00270 

Cenová nabídka 
y Vážený pane Svach, 

Valašskokloboucké 
s.r.o. 
Brumovská 522 
766 01 Valašské Klobouky 
IČO :26233771 

Zasílám aktuální cenovou nabídku,ceny se stanovuji s platnost! od 1.10. 2021 

služby 

K.atalog. č. odpadu Název odpadu dle katalogu odpadG 
Kat. 

MJ 
Cena 

Pozn6mka Kč/MJ odp. 15 01 01 Paplrové a lepenkové obaly o t 0,00,-20 01 01 Papír a lepenka o t 0,00,-15 01 02 Plastové obaly o t 2 150,- likvidace 20 01 39 Plasty 
o t 2 150,- likvidace Ceny plat( pfl vlastn( dopravě na LC Suez vset(n 

Cena zahrnuje poplatek za vystavení pruvodní dokumentace, manipulaci a odstranění odpadu dle zák.č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpis~. 

Výše uvedené ceny nezahrnují platnou DPH. Ceny jsou garantovány nejdéle do 31.12.2021 Fakturace proběhne podle jednotkových cen dle skutečného množství. 
Datum zahájení a ukončení plnění: přeprava a odstranění odpadu je na dobu neurčitou s výpovědní lhutou 1 měsíc. 

Identifikace objednatele: Valašskokloboucké služby s.r.o.,Brumovská 522, 766 01 Valašské 
Klobouky 

y 

!CO: 26233771 
y 

DIC: CZ26233771 

PQvodce odpadu: Valašskokloboucké služby s.r.o.,Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky 
SUEZ CZ a.s. 
Španělská 1073110. 120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY, Záko•nlr.kA lln~" Ann 10? 000, www Suez.zdroje cz ICO: 256 38 955. DIČ: CZ256'.38955. bankovnl spojeni: KS. a s„ č ů. • ~ . '!)04emost zapsaná u MěstsMho soudu v~. oddil B. "1ofke 9378 
Divize JIHOVYCHOD: Napajedel.ská 1552, 765 02 Otrokovice, Tel.: +, 



sue2 
ICZ: 

Forma úhrady : fakturou (splatnost faktury je 14 dní, úrok z prodlení je 0,1 °/o 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 

• Souhlasíme s uvedenými podmínkami a závazně objednáváme tímto 
specifikované služby dle nabídky č.: 60-03-21-03/00270. 

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby objednatele: .':-:· .... -.... ,., ........ ...... ~ 

V V4..: .. ~.~Q~~-k~ .... dne .\ .Q., .. ~ ... 2021 

• tento dokument se stává v pflpadě potvrzen( formuláfe objednavatelem závaznou objednávkou 

, -vyse 


