Recyklace a využití odpadů Česká republika

Vážená paní
Ing. Radka Vávrová
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
IČ: 00064190
V Praze, 14.12. 2017
Vyřizuje: Mgr. Kamila Paradová
Tel. / E-mail: +420 778 880 297, kamila.paradova@suez.cz
Vaše značka:
Naše značka: 170413

NABÍDKA (OBJEDNÁVKA) PŘEVZETÍ ODPADŮ OPRÁVNĚNOU OSOBOU
Vážená paní inženýrko,
jménem spol. SUEZ Využití zdrojů a.s. si Vám dovoluji předložit nabídku na převzetí, přepravu a odstranění
odpadu. Likvidované odpady jsou zařazeny dle katalogu odpadů, vyhlášky č. 93/2016 Sb., v platném znění.
Ceny za odstranění odpadů dle zák.č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Katalog. č.
odpadu

Název odpadu dle katalogu odpadů

Kat.
odp.

20 01 08

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
O
stravoven
20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a
O
stravoven
Předpoklad počtu nádob: 120 l nádob 8 ks, 30 l nádob 8 ks

Obal pro předání
odpadu
zhotoviteli
120 l nádoba
30 l nádoba

MJ

Cena
Kč/MJ/rok

ks/ 2x
týden
ks/ 2x
týden

13 761,4 397,-

Svozové dny: úterý, pátek
Cena zahrnuje poplatek za vystavení průvodní dokumentace a odstranění odpadu dle zák.č. 185/2001 Sb.ve
znění pozdějších předpisů.
K výše uvedené ceně se připočítává platná DPH. Ceny jsou garantovány nejdéle do 31.12.2017. Fakturace
proběhne podle jednotkových cen dle skutečného množství.
Datum zahájení a ukončení plnění: přeprava a odstranění odpadu bude probíhat v období od / je na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

SUEZ Využití zdrojů a.s
Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 – VINOHRADY, Zákaznická linka 800 102 000, -

www.suez-zdroje.cz

IČO: 256 38 955, DIČ: CZ25638955, bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 27-9328790297/0100, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378

Divize Čechy: Ke Kablu 289, 100 37 Praha 10

Identifikace objednatele:
Obchodní jméno:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Odpovědná osoba:

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800/5, 140 00 Praha – 4 Krč
000 64 190
CZ00064190
Ing. Radka Vávrová
tel.: 603 370 239, email: radka.vavrova@ftn.cz

Forma úhrady: fakturou (splatnost faktury je 14 dní, úrok z prodlení je 0,1 % za každý den z prodlení)
Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu v případě, že
skutečně předávaný odpad je jiné povahy, než je výše specifikováno a dohodnuto v této objednávce.
S pozdravem
Mgr. Kamila Paradová
Obchodnice
SUEZ Využití zdrojů a.s.
divize Čechy, provoz Praha

* Souhlasíme s uvedenými podmínkami a závazně objednáváme tímto výše specifikované služby dle
nabídky č.: 170413

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

V ……………………………… dne ………………. 2017

………………………….
za objednatele
(razítko a podpis)

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

