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Vsetinské nemocnice a.s.
Nemocniéni 955
755 01 Vsetin

Ve Valaéském Mezifiéi, 20.6.2022
Vyfizuje'
Tel, / Email:

Vaée znaéka

Naée znaéka' 220611802

NABiDKA / NAVRH NA UZAVRENi SMLOUVY o PREDANi A PREVZETi ODPADU

vaieny pane

dle naéi dohody Véam zasilém tuto nabidku jako navrh na uzavfeni smlouvy o predanl' a pfevzeti odpadu za
UCeIem jeuch daléiho zpracovani.

Nabidku (":mi Recovera VyuZiti zdrOJu as Jako provozovatel zafizeni uréenych knakla’déni sodpady
opra’vnény kpfevzeti odpadu a k jejnch daléimu Zpracovéni v souladu sprévnimi pfedpisy, qi Vaéi
spoleénostl:

Vsetinska nemocnice a.s.. Nemocniém’ 955. 755 01 Vsetl'n. IC: 26871068. DIC: CZ26871068, jako puvodci
odpadu s povmnosti je pfedat ke zpracovam’,

Vymezeni dotéenych odpadu k piedéni:

Vymezené odpady véetné cenové specafikace jSOU stanoveny v Pfiloze ('2. 1 — Druhy a ceny
odstrafiovanych odpadu 0d 1.7.2022 Tato pfiloha Je nedilnou souéasti této nabidky/névrhu. Ceny jsou
stanoveny véetné dopravy. manipulace a zajiéténi vystavem’ Pfedavaciho listu odpadu a Ohlaéovaciho listu
pro pfepravu nebezpeéného odpadu p0 L'Jzemi CR

Zhotovitel. Jako pfijemce odpadu. provede za objednatele, jako odesilatele odpadu, pfedani Udaju o evidenci
pfepravy nebezpeénych odpadu (SEPNO) prostfedmctvim integrovaného systému pinéni ohlaéovacich
povinnosti dle platné legisiativy a to v za’konem stanovenych terminech.

vyse uvedené ceny jsou garantovany nejdéle do 31.8.2022.

Recovera Vyuiiti zdrojfl a.s. 1 Spanélska 1073/10 120 00 PRAHA 2 7 VINOHRADY 5;, ( , ) VEO Ufa
Zua'kaznicka Imka 800 102 000 | www.recovera.cz )
ICO 256 38 955. DIC CZ25638955.
bankovni spOJeni: KB. a s . (3 0 27‘9328790297/0100.
spoleénost zapsana’ u Méstského soudu v Praze. oddil B, vlozka 9378

Adresa pro zasiléni poéty: Hemy 909. 757 01 Vaiaéské Mezfiiéi

Strénka 1 z 3



Reccvera

Celkova’ cena bude stanovena jako nasobek jednotkové ceny a skuteéného mnoistvi pflsluénych mérnych
jednotek (meni-Ii vyée sjednana pauéélni cena) K celkové cené se pfipoéitava DPH ve vyéi dle prévnich
pfedplsu platnych ke dm zdanitelného plnéni.

Forma Uhrady je fakturou (splatnost faktury je 30 dni od jejiho vystaveniv pfi prodlenl’ bude apllkovan Urok
z prodleni 0,1 0/0 28 kaidy den 2 prodleni). V souladu se Zakonem o dam z pfidane hodnoty budou dafiové
doklady naéi spoleCnosti vystavovany v elektronické formé (dale Jen ,,elektronicka faktura") pfiéemz tyto
elektronické faktury se zasilaji z elektronické adresy na elektronickou adresu Vaéi
spoleCnosti . Pfi zméne své elektronlcké adresy je dana strana povinna tuto
zménu ihned nahlasn druhé smluvm’ strané Vyhrazmeme si pra’vo faktury (dafiové doklady) vystavovat a
zasilat take jiny’m obvyklyrfi zpusobem

Plnéni pfedmétu nabidky buc‘e probihat v obdobi 0d 1 7.2022 do 31.8.2022 (pravidelny svoz valnikem
v Intervalu pondéli ~ stfeda » pétek)‘

Misto pfedam a pfevzeti odpadu Vsetinské nemocnlce as, Nemocniéni 955, 755 01 Vsetl'n, ICP:
1000965198.

Recovera VyuZitI’ zdrow a s 51 vyhrazuje pravo na odstoupeni 0d smluvniho vztahu zaloieného touto
nabidkou v pfl’padév 2e skuteéné pfedavany odpad bude jiné povahy. nei Je vyée specifikovano‘ a to
s L'Jéinky ex tunc

Zérovefi V35 upozorrfiumme, 2e Jako puvodce odpadu nesete plnou odpovédnost za soulad skuteCné
pfedaného odpadu s L'Jdaji uvedenymi vyée a Vémi poskytnutymi L'Jdaji k pfeda’vanému odpadu dle pravnich
pfedplsu. a Jste tak povinni naéi spoleCnosti nahradit v plne’ vyéi veékerou L'iu. ktera ji vtéto souvislosti
vzmkne. vbetné Skody na zafizeni. v némi budeme s pfevzatym odpadem dale nakladat v dobre vife‘ 2e dle
téchto Udaju Je pfevzaty odpad pro toto zarizeni uréen‘ avéak ve skuteénostu tomu tak nebylo

Pfisluéna smlouva O pfeda’ni a pi‘evzetl' odpadu 2a Uéelem Jeho daléiho zpracovani bude uzavf‘ena
v dusledku akceptace tohoto na’vrhu na uzavfeni smlouvy tfm, 2e tento névrh potvrdite, jak uvedeno niie a
akceptaci ném doruéite zpét‘ a to velektronické formé se zaruéenym podplsem zaloZenym na
kvalifikovaném certifikatu nebo s vlastnoruénim podpisem ve formé skenove kopie na e—mailovou adresu

a na’sledné poétou na naéi adresu Akceptace sdodatkem Ci odchylkou nebude
povaiovana za pfijeti tohoto navrhu

Nedilnou soucasti teto nabidky/navrhu je pfiloha

Pfiloha c”; 1 — Druhy a ceny odstrafiovany’ch odpadu od 1 7 2022
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Za akceptaci pfedem dékLJJeme a tééime se na spolupraci

S pozdravem

' aRecwvero
-12- in Oveoun

Recovera Vyuiltl’ zdroju 8‘s.
Spanélské 1073/10, 120 00 Praha 2

IC: 25638955, [914 800 102 000

Manaier kliéoch zékazniku
Recovera Vyuiiti zdroju a.s.

divize JIHOVYCHOD

* Timto bez vyhrad a zcela pfijimame vyée uvedenou nabidku (3.: 220611802 jako navrh na uzavfeni
smlouvy o pfedéni a pievzeti odpadu 2a uée|em jeho daléiho zpracovéni a souhlasime s uvedenymi
podminkami

Ve Vsetiné dne

Za Vsetinskou nemocnici a.s.
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