
DoDATEK cĺsLo: g
KE smLouvĚ čĺslo:2432 - ?ULJ

ze.llŠrĚľĺ svozu A oDsTRAŇovÁľĺ oDPADU

J

uzavřen mezl:

V návaznosti na znění smĺouvy část lV. ceruovÉ pooľrĺínĺxy se s účĺnností od 1 . 1.2011 mění
yÝ-š.e 9eny za zajiŠtění svozu a odstranění odpadu. Z uvedeného vypl1ývá změna smlouvy v Části iV'ceruovÉ PoDMíNKY takto:

cslĺovÉľöoľrłĺľxv
Cenové podmínky pro období od .ĺ.1.2011 představují:

Na rozsah nění za celoroěníobdobí o tuto cenu za svoz a odstraňování

Uvedené cenové podmínky jsou platné od 1.1 .2011 a to aŽ do dne jejich změny. Vpřípadě, Žev průběhu smluvního období dojde ke změně počtu nádob ná đápao, zmen! četnosti svozu, promítnese toto časově do propočtu celkové ceny za sjednanou sluŽbu'
. ľo\u9 1ebude objednatel s návrhem cenołé úpravy souhlasit, sdělí toto provozcĺ písemně do 1g-tidnů od obdźení cenové úpravy. V takovém případě ńá prouo.ce právo od smlouvy'oostoupit ke dnizměny ceny, coŽ oznámí písemně objednateli s provedenim vyúčtoůánĺ p'ou"Jenycń výkonŮ'Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto píseńně neodmítne do ĺo-ti ono ode dneoznámení, má se zato, że se změnou ceny souhlásí.

ostatní části smlouvy zůstávají beze změny

t\glł {'!l'. ĺ. .' . on" & !,!,.2s44
a objednatele:

V
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()-- rr-l

V Chomutově dne 21 .12.2o1o
Za provozc
Za Technické ę' ý města Chomutovĺ
příspěvková
lng. Zbyn' ( o b l ĺz e n

.rltel

u't'lsl',Ť.'/3tľ:;{'

dnl-^ ^7 u.n,
ł ř^-x',

nad Labem
603 949 I.

lČ:25638955 DlČ: CZ25638955

SITA CZ a.s.

Španělská 1o73t10
120 00 Praha2

o B J E D N A T E L E M

náměstí 1.máje 89, 430 01 ChomutovlCo:00079065 DlČ:CZ00079065
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbyňkem KoblíŽkem
Bankovní spojen' -;ka

Chomutov
Číďo účtu:
Telefon '-
Přĺspěvk-"a vlganzace Je zapsŕna v obchodním Ęstříkuvedeném u KĘského soudu v Ústí nad Labem v od'dílu pr
vloŽce číslo

Technické sl
příspěvková organizace

města Ghomutova,
PR OVOZCEM

CEL EM

ZA ODSTRAN ODPADU

ZA SVOZ ODPADU

NA ODPADZA

cENoVÁ
NÁDoBY NA

POLOZKA- PRO
ODPAD O OBJEMU

_1100 (KONTEJNER)

Za 1 odstranění
odpadu z 1 nádoby
na odpad

Za1 svoz 1 nádoby
na odpad

Za 1 nádobu na
odpad za rok

MĚRNÁ
JEDNOTKA

85,02

76,-

1053,-

CENAZA
JEDNOTKU

BEz DPH _ Kč

20

20

20

SAZBA
DPH:

%o

7Á156
odstranění

odpadu

2a156
svozů

7a
'l nádobu

M.JEDN.

31.407

í5.9ĺ5,74

14.227,20

í.263,60
Kč

CENAzAĺ ĺÁooeuzA
ROK: Vč DPH - Kč

JEDNOTKOV E CENYV

HK.Ns

ZA SVOZ ODPADU
7A ODPAD
cENoVÁ PoLoŽKA:

79.516,3e
39.789.36

35.568.-
3.159.-

Cena bez
DPH - Kč

o oBJEMU í100 3

20
20
20

o/o

1s.703,27
7
7.11

631.80
Kč

DPH

94.221.-
47.747.23
42.681,60
3.790,80

Cena vč. DPH _

Kč

ČeľruosrSVoZU:3x týdně
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DOĐATEK č. 2
ke smlouvě č.2432lTs o zajištění služby svozu a zreškodnění odpadu

ze žirmostí, úřadů apod., uzar.řené dle $ 269 odst. 2 obchodního ákoníku

PROVOZCE Technické {užby lr_ěsta Cho m utova, p řísp ěvková oľgan izace

ffiffiffi#
.Íxáměstí 1. ĺnĺje 89, 430 01 Chomutov

ICO:00079065 DIC:C200079065
Zastouperre: ředitelem panem Ing. Zbłĺikem K o b l í ž k e rn
Bankovni spojenĺ:
Císlo účtu: -

Telefon
e-mail
Příspěvková orgaruzacn, jezapsána v obchodním rejsříku vedeném u Krajského soudu v Ú$í
nad Labem v oddílu Pr." vloŽce číslo ó30.

OBJEDNATEL: SITA CZ a.s.
Španělská 1ol7}73,120 00 Praha
IC:25ó38955 DIČ:CZ25638955

Dflvodenl uzavřenÍ dodąthł č.2 ke smlouvě č.2132/TS je znlěna počtlł nadob na komlłnalní odpad.

I.ffi
_ S1oz uvedeného odpadu bude pĺováděn ze 3 ks nádoby na odpađ o objemu 1 100 litru , ktery je přistaven
Pražská5639,Chomutov

nI.

Cenové období od l.1.2010

ľozsah de za celoroční období o tuto cen'Ú za svoz a odstraňování odpadu

ostaÍrí části smloury ztstávajibeze změny.
Tento dodatek nab1vá účiĺľrosti od 1.7.2010

V Chomutově dne: V Clromutově đne 16.9.7 J
I

PI
Technické služt' łěsta

Na

tT'rÄ cl 6.5.
čechy

mutov, I--UJ: 56297L
: 474 624 225 ll.

CELKEM

oDPÁDUZA

ZASYOZ ODPADU

NA ODPADZA.

cENoVA PoLoZKÁ_ PRo
NÁDoBY NA oDPAD o oBJEMU

1100 (KoNTEJNER)

Za 1 odstranění
odpadu z 1 nádoby
na odpad

ZaIsvoz l nádoby
na odpad

Za l nádobu na
odpad za rok

I\ffiRNÁ
JEDNOTKA

77,29

76,-

1053,-

CENAZA
JEDNOTKU

BEZ DPH _ Kč

20

2A

20

SAZBA
DPH:

o/o

2a156
odstraněnĺ

odpadu

7,a156
svozů

7a
1náĺlobu

M.JEDN.

29.9s9,-

14.468,68

14.2Ż7,2o

L263,60
Kč

CENA ZA 1 NÁDoBU 7-Á
RoK: vč DPH - Kč

JEDNOTKOV v E CENY

SOUHRN
oDPÁDIIZA

7-A.S ODPADU
NAODPADZA

CENovÁ PoLoŽKa:

74.898.72
36.171,72

35.568,-
3.159"-

Cena bez DPH
-Kč

POCET NADOB O OBJEMU 1 1OO LITRU: 3

20
20
20
Vo

14.979,74
7.234,34
7.113,60

631.80
Kč

DPH

89.877.-
43.406,06
42.681.60

3.790,80

Cena vč. DPH -
Kč

ČpľNosľ SVoZU:3 x fýdně

Spořická a 3Ą!',,/affi ő, ď"
IC: 2563s955,/ter. i;ĺĺ:łuĺiřoditel i lt rił:łí}liäC'
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DoDATEK čĺslo: ĺ
KE smLouvĚ cĺslo:2432

ZAJIŠTĚNĺ svozu A oDsTRAŇovÁľĺ oDPADU
uzavřen mezi:

V lrávaznosii na znění smlr:uvy část lV' c=lĺotĺÉ pooľĺíNry se s účinností od 1. 1. 2009 nnění
v-Ý-s9 9eny za zajištěni svozu a odstranění odpadu. Z uvedeného vyplývá změna smlouvy v části lV.
ceruovÉ PoDMíNKY takto:

ceruovÉ ľöoĺ,łĺruxv
Cenové podmínky pro období od 1'1'2009 představují:

Na rozsah za celoroční období o tuto cenu za svoz a odstraňování od

Uvedené cenové podmínky jsou platné od 1.1.2009 a to aŽ do dne jejich změny. Vpřípadě, Že
v průběhu smluvního období dojde ke změně poětu nádob na odpad, zmené četnosti svoztl, promítne
se toto časově do propoětu celkové ceny za sjednanou sluŽbu.
. |oĘud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělí toto provozci písemně do ,l0{i

dnů od obdrŽení cenové úpravy. V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni
změny ceny, coŽ oznámí písemně objednateli s provedením vyúětování provedenýcń výkonů.

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 1o-ti dnů ode dne
oznámení, má se zato, Že se změnou ceny souhlasí.

V.

Pro tuto část smlouvy platí, z" ""lrolaltl5ľľ:ľ:łľľľJ;"." a odstraňováníodpadu bude
hrazena v průběhu roku ve splátkách na základě zaslané faktury, jejíŽ splatnost činí 14 dní'

ostatní ěásti -sm louvv zůstávaiĺ
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,.t49\V

Za ednatele
V Chomutově dn 26'1'2009
Za provolz r:
Za Technické f oy města Chor
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lČ:25638955 Dlt: CZ25638955

SITA CZ a.s

Španělská 1o73t1o
120 00 Praha2

OBJEDNATELEM
Technické sluŽby města Ghomutova,
přĺspěvková organizace
náměstí 'ĺ.máje 89, 430 01 Chomutov
lČo:00079065 DlČ: CZ00079065
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbvňkem Koblížkem
Bankovní spojení;
Chomutov
Číslo účtt
Telefor
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstrlKu
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr.,
vlożce číslo 630.

PROVAZCEM:

CELKEM

ZA oDSTRANĚNí oDPADU

ZASVOZ ODPADU

ZA NADOBY NA ODPAD

cENoVA PoLoŻKA- PRo
NÁDoBY NA oDPAD o oBJEMU

't't00 (KoNTEJNER)

Za 1 odstranění
odpadu z 1 nádoby
na odpad

Za1svoz1nádoby
na odpad

Za 1 nádobu na
odpad za rok

MĚRNÁ
JEDNOTKA

77,29

76,-

1053,-

CENAZA
JEDNOTKU

BEz DPH - Kč

19

19

í9

SAZBA
DPH:

o/o

Za 156
odstranéní

odoadu

Za 156
svozu

7a
í nádobu

M.JEDN.

29.710,-

14.348,11

í4.í08,64

1.253,07
Kč

CENA zA í NADoBu zA
RoK: Vc DPH - Kě

JEDNOTKOV V E CENY

SOUHRN
ZA ODSTRANENi ODPADU
ZA
ZA NA
cENoVÁ PoLoŽKA:

49.932,48
24.',\14.48

23.712.-
2.106.-

Cena bez
DPH - Kč

OBJEMU 1100 LITRÜ: 2POCET NADOB O

í9
19
19

o/o

9.ł87'17
4.581.75
4.505.28

400.14
Kč

DPH

59.42C.-
28.696.23
28.2',t7.28
2.506,14

Cena vč. DPH -
Kč

Čeľruosr SVoZU: 3x ýdně

ł/

Podhcří 328/28,400 rtJ Ústí nad
ICt 2563BgES, tel,r 47S 603


