
Vážený obchodní partnere,
na hlavičce Vaší faktury vždy uvádějte číslo naší objednávky ve formátu: „Objednávka 45000xxxxx“. Fakturu zasílejte na
výše uvedenou adresu pro zasílání faktur. Při nedodržení postupu Vám budeme nuceni fakturu vrátit k doplnění a/nebo
zaslání na správnou adresu. Děkujeme za spolupráci.

Objednáváme u Vás: Měna CZK_______________________________________________________________________

Pol. Popis objednávané položky Množství Cena za MJ Cena bez DPH_______________________________________________________________________

10 svoz KUKA
svoz komunálního odpadu, drusur, vozidlo press , km____________________________________________ _

20 svoz KUKA manipulace
svoz komunálního odpadu, drusur, vozidlo KUKA, manipulace____________________________________________ _

30 svoz souprava MAN
velký hák, souprava MAN____________________________________________ _

40 svoz souprava MAN
velký hák, souprava MAN, manipulace____________________________________________ _

50 svoz sklo AVIE
malý hák, AVIE____________________________________________ _

60 svoz sklo AVIE
malý hák, AVIE, manipulace____________________________________________ _

70 papír dotřídění
dotřídění drusur PAPÍR____________________________________________ _

80 plast dotřídění
dotřídění drusur PLAST_______________________________________________________________________

Celková hodnota netto bez DPH CZK 280.274,00

Popis objednávky
Svoz odpadů v obci Tvrdkov,
období 1 - 12 /2022
pravidelný svoz komunálního odpadu a drusur ( plast, papír, sklo)

Vedlejší ujednání
Potvrzenou objednávku zašlete na adresu

DODAVATEL
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Palackého 1178/11
795 01 Rýmařov
IČ: 60320613 DIČ: CZ60320613
Vaše číslo dodavatele u nás: 1002058

DODACÍ ADRESA
SUEZ CZ a.s.
Na Střelnici 633
788 14 Rapotín

Počátek doby platnosti: 01.01.2022
Konec doby platnosti: 31.12.2022

OBJEDNATEL
SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10
120 00 Praha 2, Česká republika____________________________________
IČ: 25638955 DIČ: CZ25638955
Bankovní spojení: KB, 27-9328790297/0100
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 9378

RÁMCOVÁ OBJEDNÁVKA č. 4500063967

Adresa pro zasílání faktur elektronicky:

Adresa pro zasílání faktur poštou:
SUEZ CZ a.s., Fin. účtárna
Drčkova 2798/7
628 00 Brno

_______________________________________________________________________
Kontakt na nákupní oddělení: Strana 1 / 2

Datum objednávky: 24.01.2022
Platební podmínky: 30 dnů od vystavení dokladu



Příloha
Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny v této objednávce ,se řídí aktuálním zněním Všeobecných
obchodních podmínek objednatele (dále jen “VOPO”), přičemž aktuální znění VOPO se vždy nachází v sekci „Ke stažení“
na webových stránkách objednatele Dodavatel podpisem této objednávky potvrzuje objednateli,
že VOPO důkladně před podpisem této objednávky přečetl, rozumí jim a souhlasí s jejich obsahem. Dodavatel se
zavazuje dodržovat VOPO. Ustanovení sjednaná v této objednávce mají přednost před VOPO. Objednatel je oprávněn
VOPO jednostranně změnit, přičemž takové nové VOPO či změněné VOPO je pro smluvní strany závazné dnem
následujícím po dni, v němž došlo k zveřejnění objednatelem na výše uvedeném linku tj. na webových stránkách
objednatele.

Za objednatele schválil: Za dodavatele potvrdil (jméno a podpis):

vedoucí provozního oddělení

Objednávka číslo 4500063967

_______________________________________________________________________
Kontakt na nákupní oddělení: Sever / 601 552 308 / Marketa.Bajnarova@suez.com Strana 2 / 2




