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SUGZ

Smlouva O poskytování služeb V oblasti životního prostředí
uzavřená v souladu s ust. S 269 adsl. 2 zákona č 513/1991 Sb„ obchodni zákoník, Zákona o odpadech Č 185/2001

Sb. SOUVISEJÍCÍCH předpisů

Dodatek č. 4 ke smlouvě č.

SUEZ 3.5.Využití zdroj ú

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 9378

SITA CZ as al(dříve DEKONTA, as)

IČ. 25838955

DIČ CZ25638955

zastupuje na základě plné moci

bankovni spolení Komerční banka, a.s„ Praha

Číslo účtu 27-9328790297/0100

(dále jen „zhotovitel“)

E

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

Š robarova 49/48, 100 00 Praha 'lO Vinohrady

IČ: 75010330

DIČ' CZ 75010330

zastupuje: MUDr. Pavel Březovský, MBA, řed iteí, na základě plne moci

bankovni ČNB Prahaspojení' sp.

i: ú.: 1730101/0710

(dále jen „objednatel“)

dle vlastního prohlášení k právnímu Jednánl způsobili, uzavírají dale uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu

Článek

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o poskytování služeb V oblastí životního prostředí 40096

uzavřené mezi stranami dne 5 1172004. která byla změněna

dodatkem č. 1. jež byl uzavřen dne 14 2 2006

dodatkem č. 2. jez byl uzavřen dne 722007

dodatkem Č 3, jež byl uzavřen dne 13.5 2008

da'íe „smlouva“jen

so 270 ačnoszi kam) sn tvka oddělen
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Smlouva Qosknováni služeb g. 40095, Státní zdravotní ústav, PřÍSPšvkoLé organizace zmena ělslg D4

Článek

Změna smlouvy up rava ceny §53 plnění

2.1 UČastnícr to hoto dodatku se dohodli, že tento Článek nahradí článek Č Ill. smlouvy,

2.2 Ceny za práce uvedené v Článku Č. ||. Předmet plnění jsou stanoveny takto:

1. Odběr odpadu

Obal pro edání CenaKam, é. dle lák. č. Název odpadu (dle katalogu odpadů)
zhotoviteli KČ/MJ

ml-Ilšlltl Sb.
odp. odpadu m w

18 01 01 Ostre čísla 15 01Dředměřv (kromě 03) N | klinikbox l kg l 9.5.-
Odpady. na jejichž sběr odstraňování

18 01 03 jsou kladeny Zvláštní požadavky N PE pytel kg

ohledem na Jrevenm infekce

Odpady, na jejichž sběr odstraňování

18 02 DZ jsou kladeny zvlastni požadavky PE pytel K9 9,5,-

ohledem na JrevenCí infekce

2. Doprava odpadů

77» vozidla Přeprava Manipulace

'YP vozidla *Vir Nosnost lt) (paušálbvoz)
Manipulace

(Kč/MJ)

dodávkové vozidlo 320,' 15 min 150,-

valníkove vozidlo 15 min. 150,-

Vsechny ceny uvedene ve smlouvě jsou bez DPH, ktera p ři počte v souladu příslušnými platnými

předpisy

Článek

Závěrečná ustanovení

3,1 Ostatní podmínky poskytování Sjednané službyjsou stanoveny smlouvou.

3 2. Tento dodatek nabývá účinnosti ode dne 162019

3.34 Nel'lHl stanoveno jinak, aktuálně platný dodatek nahrazuje v plném rozsahu dodatek časové

předcházející a to s platnosti ode dne podpisu přílohy posledním z účastníků.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem jeho podpisu ooema

smluvními stranami
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Za objednatele:

MUDr. Pavel Březovs ký, i'i l :hl

Oblastní manažer obłhodu, divize Cechy ředitel

na zaklade plné moci na zaklade plne moci

ÉEŽ/yuä zdrojů a si strana číslo 2 ze 2


