
OBJEDNÁVKA /R čj. /2022

Datum vystavení :

Odběratel: Kontaktní údaje:

Město Nový Bor Vyřizuje:

nám. Míru 1

473 01 Nový Bor E-mail:

Telefon:

IČ: 00260771 DIČ: CZ00260771

Zastoupené na základě mandátní smlouvy: Ostatní údaje:

Novoborská bytová společnost, s.r.o. (NOBYS s.r.o.) Forma úhrady:

Purkyňova 227

473 01 Nový Bor Datum dodání:

Dodavatel:

Vyřizuje:

E-mail:

IČ: DIČ: Telefon:

Místo určení:

Objednáváme u Vás

Převzal: Schválil: Jaroslav Voldřich - jednatel

33953

-

-

-

29.06.2022

-

provedení servisu a údržby odlučovače ropných látek (ORL) včetně převzetí a ekologické likvidace

odpadů v rozsahu, dle podmínek a za jednotkové ceny dle předložené nabídky.

Hasičská zbrojnice JSDH Nový Bor

Převodem

 07/2022

CZ25638955

120 00

č.int.: 2022062

 Praha 2 - Vinohrady

Španělská 1073/10

25638955

Celková odhadovaná cena včetně ostatních výkonů bude 90.000,- Kč včetně 21% DPH.

Recovera Využití zdrojů a.s.

Rozpočtová skladba: 6000-6101000320-5512-5171

Prohlašujeme, že služba dle vystavené objednávky je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje 

se na ní režim § 92a ZDPH a obec Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje 

službu včetně DPH). Pokud nejste plátcem DPH, uveďte to na faktuře.

Splatnost faktury 30 dnů ode dne doručení.



 

 

  

    

Město Nový Bor  

nám. Míru 1, 473 01, Nový Bor  
IČO: 00260771  

V Srní u České Lípy,23.6. 2022  

Vyřizuje: Ing. Markéta Landová  
Tel. / E-mail: +420 739 384 905, marketa.landova@veolia.com  
  

Vaše značka:   

Naše značka:    
221211927  
  
  

NABÍDKA / NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODPADŮ   

Vážení obchodní partneři,  dle naší dohody Vám zasílám tuto nabídku jako návrh na uzavření smlouvy o 

předání a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího zpracování.   

Nabídku činí Recovera Využití zdrojů 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:  Město Nový Bor nám. Míru 1, 473 01, Nový Bor  

IČO: 00260771 jako původci odpadů s povinností je předat ke zpracování.   

Vymezení dotčených odpadů k předání:   
  

Katalog.  
č. odpadu  

Název odpadu dle katalogu 
odpadů  

Kat. odp.  Obal pro předání  odpadu 
zhotoviteli  

MJ  Cena 
Kč/MJ  

Předpoklad  
MJ/rok  

Kód 
nakládání  

130502  Kaly z odlučovačů oleje  N    t  2900,-      

150202  Absorpční činidla, filtrační 

materiály, čisticí tkaniny a  
ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami  

N    t  8900,-      

  

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  

   



  

* tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou  

    
Recovera Využití zdrojů a.s. | Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 – 
VINOHRADY  

Zákaznická linka 800 102 000 | www.recovera.cz  
  
  
dokumentace), které jste povinni nám poskytnout v písemné formě v souladu s právními předpisy, přepravu 
odpadů, manipulaci a další zpracování odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. a navazujících prováděcích 
předpisů.  

  

Navazující plnění:   
  
Ostatní výkony  MJ  počet  Kč/MJ (popis a upřesnění)  Cena celkem  

Doprava  osob  a  

materiálu  

km  41  30,-  1230,-  

Práce osob  hod  8  400,-  3200,-  

OOPP  kpl  1  1500,-  1500,-  

Doprava CAS  km  41  63,-  2583,-  

Manipulace CAS  15 min  2  500,-  1000,-  

Sání  a  tlakové  

čištění  

hod  4  2350,-  9400,-  

Nová sorpční směs  kg  40  200,-  8000,-  

CELKEM        26 913,-  

Likvidace odpadů        39 480,-  

CELKEM        66 393,-  
  
  

Ostatní výkony  MJ  Kč/MJ (popis a upřesnění)  

Nastavení provozu ORL      

Příprava podkladů  hod  850,-  

Zpracování 
 provozního řádu  

ks  1700,-  

Pololetní kontrola ORL      

Odběr vzorku a kontrola 
zařízení vč.dopravy  

hod  600,-  

Analytika (rozsah dle KŘ: 
C10-C40, NL, CHSK-Cr)  

ks  1000,-  

Roční protokol o 
prohlídce  

    

Vyhodnocení stavu 
zařízení  

hod  600,-  

  
Výše uvedené ceny jsou garantovány nejdéle do 31.12. 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.   



  

* tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou  

    
Forma úhrady je fakturou (splatnost faktury je 14 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 

fakturasrni@recovera.cz na elektronickou adresu Vaší společnosti ……………….......@....................... 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 24.6.2022 a je sjednáno na dobu neurčitou s možností 

výpovědi bez uvedení důvodu ve výpovědní lhůtě 1 měsíc, která počíná běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi.   

Místo předání a převzetí odpadů: Gen.Svobody 812, 47301 Nový Bor  

Recovera Využití zdrojů 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 ……………….......@....................... 
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   

  

 ………………………………….         ………………………………….  

  Ing. Markéta Landová  Dana Hudecová  
Prodejkyně call centra     Manažerka obchodní skupiny 
Recovera Využití zdrojů a.s.       Recovera Využití zdrojů
 divize ČECHY       a.s.divize Čechy  

            
  
  

  
* Tímto bez výhrad a zcela přijímáme výše uvedenou nabídku č.: 221211927 jako návrh na uzavření 

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

podmínkami   



  

* tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou  

    
  

V ……………………… dne ………………. 2022  

Za Město Nový Bor  
  
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby: ……………………………………………………………  

  

Podpis: ………………………...  


