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Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1,
okres Bruntál
Jelinkova 1
79501 Rýmařov

Provozovna:
1.Máje 727/30
795'01 Rýmařov
lČ: 00852635
lČP: 1003692311

V Olomouce dne 31.1.2022
Vyřizuje: Jana Reichlová
Tel. l E-mail: "

Vaše značka:
Naše značka: 2205147862

NABÍDKA/ NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODPADŮ

dle naši dohody Vám zasílám tuto nabídku jako návrh na uzavřeni smlouvy o předáni a převzetí odpadů za
účelem jejich dalšího zpracováni.

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

Základni škola Rýmařov, jelínkova 1, okres Bruntál, školní jídelna 1. Máje 727/30, 795 01 Rýmařov,
ič: 00852635, lČP: 1003692311, jako původci odpadů s povinnosti je předat ke zpracováni.

Vymezení dotčených odpadů k předání:

Katalog. Č. Název odpadu dle katalogu odpadů Kat. Obal pro předání MJ Cena Poznámka

odpadu odp. odpadu zhotoviteli KČ/MJ

190809 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující o Cisterna t 950,-

pouze jedlé oleje a jedlé tuky

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 případně další
dokumentace), které jste povinni nám poskytnout v písemné formě v souladu s právními předpisy. Cena
neobsahuje přepravu odpadů, manipulaci a další zpracování odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. a
navazujících prováděcích předpisů.

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady, Zákaznická linka 800 102 000, www.suez.cz
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Ceník dopravy

. Dopravní Čekánílčelkova . . ManipulaceSkupina Druh zarlzenl výkon prostoje - .hmotnost W . [KC/15 min][Kc/km (hod)] [KC/15 min]

Cisterna 56,00 560,00 560,00

K výše uvedené ceně se připočítává platná DPH. Ceny jsou garantovány nejdéle do 31.12.2022.

Fakturace proběhne podle jednotkových cen dle skutečného množství.

Datum zahájeni a ukončeni plnění: přeprava a odstraněni odpadu bude probíhat v období od 1.1.2022 do
31.12.2022. '

.
Kontaktní osoba: Bc. Jana Egidová, vedoucí ŠJ, 554255130,

Elektronická fakturace:

Místo realizace: Základní škola Rýmařov, jelinkova 1, okres Bruntál, školní jídelna 1. Máje 727/30, 795 01
Rýmařov, lČ: 00852635, lČP: 1003692311

Forma úhrady: fakturou (splatnost faktury je 14 dni, úrok z prodlení je 0,1 % za každý den z prodlení)

Společnost SUEZ CZ a.s. si vyhrazuje právo na odstoupeni od smluvního vztahu v případě, že skutečně
předávaný odpad je jiné povahy, než je výše specifikováno a dohodnuto v této objednávce.

S pozdravem
Jana Reichlová

manažer klíčových zákazníků
SUEZ CZ a.s.

divize SEVER, provoz Rapotin

Digitálně podepsal
Jana Reichlová
Datum: 2022.01.31
10·50:37 +0100'

* Souhlasíme s uvedenými podmínkami a závazně objednáváme tímto výše specifikované služby dle
nabídky č. 2205147862
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