
DODATEK č. 7, smlouvy č. 0002/00 

DODATEK č. 7  
 

ke Smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 0002/00          
uzavřené mezi smluvními stranami: 

 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15, 412 01  Litoměřice 
IČ: 00263958  
(objednatel) 

 
 

BEC odpady s.r.o. 
Prosmycká 2/čp. 88, 410 02  Lovosice 
IČ: 61054259, DIČ: CZ61054259 
OR: Krajský soud Ústí n/L., oddíl C, vložka 17276 
(dodavatel) 

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍCH ZMĚNÁCH VE SMLOUVĚ O SBĚRU A SVOZU VYUŽITELNÝCH SLOŽEK 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU Č. 0002/00 ZE DNE 26. 6. 2000: 
 

ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY SE MĚNÍ TAKTO: 
 

Odst. 1. :  Předmětem plnění této smlouvy je komplexní zajištění svozu separovaných odpadů z Města Litoměřic dle specifikace a v rozsahu 
uvedeném v příloze č.1 a příloze č.4 této smlouvy.  

 
SMLOUVA SE DOPLŇUJE O NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍLOHU Č.4 TAKTO: 

 
Příloha č.4 

ke Smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č. 0002/00          
 

 
SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 

 

CENY PLATNÉ OD 01. 05. 2009, ZPŮSOB ÚHRADY 
 

bod 1) Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu 

 

typ sběrné nádoby četnost odvozu 

BIO compostainer 240 l 1 x 14 dní (18 vývozů / rok) 

 

bod 2) Cena za poskytované služby (cena je uvedena bez DPH) 

 

název odpadu kód odpadu typ sběrné nádoby 
cena za roční vývoz  

1 nádoby (Kč) 

biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 BIO compostainer 240 l XXXXX 

Uvedená cena je včetně poskytnutí sběrné nádoby do užívání. 
 
 

bod 3) Způsob stanovení ceny k úhradě 
 
Cena za odvoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu (BIO compostainerů o objemu 240 l) bude objednateli fakturována jednou ročně 
se splatností do čtrnáctého (14) dne od vystavení daňového dokladu. Cena k fakturaci bude určena jako součin poskytnutých BIO compostainerů 
(dle seznamu vystavených evidenčních listů sběrných nádob) a sjednané ceny za roční vývoz 1 nádoby. 
 
K cenám se připočte DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 
 
 

bod 4) Ostatní ujednání 
 
Sběrné nádoby (BIO compostainery - plastové nádoby, speciálně upravené pomocí průduchů pro ukládání bioodpadu) jsou majetkem dodavatele. 
Objednatel se zavazuje, že v případě ztráty nebo poškození odpadové nádoby uhradí dodavateli způsobenou škodu ve výši její zůstatkové ceny. 
Opravu škody vzniklé v důsledku manipulace dodavatele s nádobami a běžné opravy zapůjčených nádob provádí dodavatel bezplatně. 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 01. 05. 2009. 
 
 
Objednatel:       Dodavatel: 
Litoměřice dne       Lovosice dne  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
______________________________     ______________________________ 
(razítko, podpis)       (razítko, podpis) 
 


