
DODATEK č. 9, smlouvy č. 0002/00 

DODATEK č. 9  
 

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) 

 
Příloha č.4 

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

 

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU 
 

CENY PLATNÉ OD 01. 04. 2010, ZPŮSOB ÚHRADY 
 

bod 1) Systém svozu biologicky rozložitelného odpadu 

 

typ sběrné nádoby četnost odvozu 

BIO nádoba 240 l 
1 x 14 dní v období od 1. dubna do 30. listopadu 

nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak 

 

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

 

název odpadu kód odpadu 
typ sběrné 

nádoby 
cena za 1 vývoz 1 nádoby (Kč) dle počtu poskytnutých nádob 

biologicky rozložitelný 
odpad 

20 02 01 BIO nádoba 240 l 

100 – 149 ks 150 – 199 ks 200 – 299 ks  300 a více ks 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

 
 

bod 3) Způsob stanovení ceny k úhradě 
 
Cena za odvoz a uložení biologicky rozložitelného odpadu (BIO nádob o objemu 240 l) bude objednateli fakturována se splatností do čtrnáctého 
(14) dne od vystavení daňového dokladu za příslušné období, tj. za kalendářní měsíc. Cena k fakturaci bude určena jako součin dodavatelem 
poskytnutých BIO nádob (dle seznamu vystavených evidenčních listů sběrných nádob) a sjednané ceny za jeden (1) vývoz jedné (1) sběrné nádoby 
dle počtu poskytnutých nádob. 
 

K cenám se připočte DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. 
 
 

bod 4) Ostatní ujednání 
 
Sběrné nádoby (BIO nádoby - 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. 
 

Odvoz odpadu bude prováděn dodavatelem pouze po komunikacích, které umožňují bezpečnou jízdu a vyhovují ustanovením silničního zákona a 
ostatních právních předpisů. V případě, že komunikace, po kterých by měl při odvozu dodavatel projíždět, nebudou sjízdné nebo pokud budou 
v příjezdu ke stanovištím nádob bránit jiné překážky (např. zaparkované automobily), bude dohodou mezi objednatelem a dodavatelem určeno 
náhradní místo svozu a oznámeno jednotlivým občanům. Ti pak zajistí přistavení nádob na určené místo. 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 01. 04. 2010. 
 
 
 
Objednatel:       Dodavatel: 
Litoměřice dne       Lovosice dne  
 
 
 
 
 
 

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


