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SUEZ CZ a.s.

ŠPANĚLSKÁ 1073/10

120 00 PRAHA 2 – VINOHRADY, CZ

WWW.SUEZ-ZDROJE.CZ

Divize JIHOVÝCHOD – adresa pro zasílání pošty:

K Lipníkům 31 , 380 01 Boskovice

IČ: 25638955, DIČ: CZ25638955

Nemocnice Boskovice s. r. o.

Otakara Kubína 179

680 01 Boskovice

IČ: 26925974

DIČ: CZ26925974

V Boskovicích dne 22.2.2022

Vyřizuje: :

Tel. / E-mail:

Naše značka: 220610374

NABÍDKA / NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODPADŮ

Vážení obchodní přátelé,

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:

Nemocnice Boskovice s. r. o., Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČ: 26925974, DIČ: CZ26925974,

IČP: 1008642185

Nemocnice Boskovice s.r.o, Lékárna, Masarykovo náměstí 6/4, 680 01 Boskovice

IČP: 269259741

, jako původci odpadů s povinností je předat ke zpracování.

Vymezení dotčených odpadů k předání:

Katalog. č.
odpadu

Název odpadu dle katalogu odpadů
Kat.
odp.

MJ
Cena

Předpoklad MJ/rok

Kč/MJ

15 01 01
Papírové a lepenkové obaly v kleci
objemu 15 m3

O kg 0,10 11 000

17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 9 01, 17 09
02, 17 09 03

O kg 2,95 5 000
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19 08 09 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé 
tuky 

O kg 2,90    7 000 

20 01 01  Papír a lepenka ke skartaci O kg 5,00    5 000 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z 
kuchyní a stravoven 

O kg 2,20    40 000 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O  kg 2,20    5 000 

20 03 07 Objemný odpad O kg 3,50    10 000 

15 01 02 Plastové obaly O kg 16,40    2 500 

15 01 07 Skleněné obaly O kg 2,50    1 000 

20 03 01 Směsný komunální odpad O kg 3,60    120 000 

18 01 01 Ostré předměty N kg 14,70    10 000 

18 01 02 
Časti těla a orgány včetně krevních 
vaků a krevních konzerv (kromě čísla 
18 01 03) 

N kg 14,70    2 000 

18 01 03 

Odpady na jejichž sběr a odstraňování 
jsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce (kromě 
18 01 02) 

N kg 14,70    40 000 

18 01 03 

Odpady na jejichž sběr a odstraňování 
jsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce (kromě 
18 01 02) - pleny, podložky 

N kg 14,70    15 000 

18 01 04 
Odpady na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce 

N kg 14,70    10 000 

18 01 06 
Chemikálie, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N kg 22,00    1 000 

18 01 09 
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená 
pod číslem 18 01 08 

N kg 22,00    250 

20 01 32 
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená 
pod číslem 20 01 31 

N kg 0,00    250 

13 02 05 
Nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

N kg 2,60    600 
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15 01 10 
Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N kg 14,70    3 000 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N kg 14,70    50 

16 01 07 Olejové filtry N kg 14,70    80 
 
Harmonogram svozu nebezpečného odpadu:  
 

 
 
 
 
 

kód 
odpadu 

požadovaná 
nádoba 

požadovaný 
počet ks 

minimální četnost 
svozu 

název odpadu 

18 01 01 x x 3x týdně (PO, ST, PÁ) ostré předměty 

18 01 02 x x 3x týdně (PO, ST, PÁ) části těl a orgánů 

18 01 03 x x 3x týdně (PO, ST, PÁ) infekční odpady, kromě 18 01 02 

18 01 03 x x 3x týdně (PO, ST, PÁ) 
infekční odpady, kromě 18 01 02 - pleny, 
podložky 

18 01 04 x x 

dle potřeby/předpoklad 
2x ročně 

Odpady na jejichž sběr a odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

18 01 06 x x 1x měsíčně 
chemikálie, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

18 01 09 x x 1x měsíčně nepoužitá léčiva 

20 01 32 x x 1x měsíčně nepoužitá léčiva 

13 02 05 
x x 

4x ročně 
nechlorované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje 

15 01 10 1100 l 1 2 x měsíčně 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 02 02 

x x 

dle potřeby/předpoklad 
1x ročně 

absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

16 01 07 
x x 

dle potřeby/předpoklad 
1x ročně 

olejové filtry 
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Harmonogram svozu ostatního odpadu:

kód
odpadu

požadovaná
nádoba

požadovaný
počet ks

minimální četnost svozu název odpadu

15 01 01 15 m3 1 1x za 2 týdny papírové a lepenkové obaly

15 01 02 1100 l 2 2x týdně plastové obaly

15 01 07 1100 l 1 1x za 2 týdny skleněné obaly

17 09 04 10 m3 1
dle potřeby/předpoklad 1x

ročně

směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17 9
01, 17 09 02, 17 09 03

19 08 09 svoz cisternou 4 x ročně
směs tuků a olejů z odlučovače
tuků obsahující pouze jedlé oleje a
jedlé tuky

20 01 01
dle potřeby/předpoklad 1x

ročně
papír a lepenka ke skartaci

20 01 08 30 l 15 1 x týdně biologický odpad z kuchyní

20 02 01 dle potřeby sezónně biologicky rozložitelný odpad

20 03 01 1100 l 14 2x týdně směsný komunální odpad

20 03 07 10 m3 1
dle potřeby/předpoklad 4x

ročně
objemný odpad

Svozy odpadů budou realizovány dle výše uvedených harmonogramů svozů.

Před návozem odpadů je nutné doložit základní popis odpadu se stanovením kritických ukazatelů,

identifikační list nebezpečného odpadu a případně další dokumentaci, kterou jste povinni nám poskytnout

v písemné formě v souladu s právními předpisy, dle zákona č. 541/2020 Sb. a navazujících prováděcích

předpisů.

Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) je „Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných
odpadů po území ČR“ nebo „Dodací list“ nebo „Průvodka“.
Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za objednatele, jako odesílatele odpadu, předání údajů o evidenci
přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností dle platné legislativy a to v zákonem stanovených termínech.

Výše uvedené ceny jsou garantovány nejdéle do 30.4.2022.

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 30 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 @nembce.cz 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 od 1.3.2022 a bude probíhat do účinnosti nové smlouvy.
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Místo předání a převzetí odpadů:

Nemocnice Boskovice s. r. o., Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, IČ: 26925974, DIČ: CZ26925974,

IČP: 1008642185

Nemocnice Boskovice s.r.o, Lékárna, Masarykovo náměstí 6/4, 680 01 Boskovice

IČP: 269259741

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

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

@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

…………………………………. ………………………………….

* Tímto bez výhrad a zcela přijímáme výše uvedenou nabídku č.: 220610374 jako návrh na uzavření

smlouvy o předání a převzetí odpadu za účelem jeho dalšího zpracování a souhlasíme s uvedenými

podmínkami

V Boskovicích dne……………

Za Nemocnici Boskovice s.r.o.

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

Podpis: ………………………...

Ing. Petr Salamon
Oblastní manažer obchodu

SUEZ CZ a.s.

divize JIHOVÝCHOD

Ing. Josef Balada
Obchodní manažer

SUEZ CZ a.s.

divize JIHOVÝCHOD


