
Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O SVOZU A ZPRACOVÁNÍ ODPADU
(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy: 2/2019

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507-501/0100
Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. David Votava, generální ředitel
ve věcech technických: 

vedoucí oddělení ekologie
telefon: 
e-mail:

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.
Sídlo:Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
IC: 42194920
DIČ: CZ42194920
Bankovní spojení:ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 8787063/0300 ________
Zastoupení ve věcech smluvních: oblastní manažer zplnomocněný k jednání
ve věcech technických: - vedoucí střediska odpadů

Tento dodatek mění ustanovení článků III. a VII., ostatní ustanovení zůstávají beze změny:

Článek III.
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provádět odstraňování a přepravu kalu 
z ČOV Liberec v množství 5 kontejnerů týdně nad rámec uzavřené Smlouvy o svozu a 
zpracování odpadu č.2/2019. Výše uvedený odpad je zařazen podle Katalogu odpadů do 
kategorie „O“, katalogové číslo: 190805. Zhotovitel se zavazuje tento odpad využívat 
(zejména k výrobě kompostu či alternativního paliva) nebo odstraňovat v souladu s právními 
předpisy České republiky platnými v době plnění.



Článek VII.
Cena a platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách za jednu odebranou tunu kalu z ČOV
Liberec předávaného na základě tohoto dodatku ve výši Kč/t (slovy:

Cena nezahrnuje DPH. DPH bude vyúčtováno ve výši dle 
platných právních předpisů. Náklady na přepravu kalu zahrnují náklady na přepravu kalu,
vykládku kalu u oprávněné osoby, silniční poplatky.

2) Vyúčtování bude prováděno měsíčně na základě faktury - daňového dokladu. Splatnost 
faktury činí 14 (slovy čtrnáct) dnů od data jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje některou obvyklou náležitost 
daňového dokladu nebo má jiné závady v obsahu, které ovlivňují výši fakturované ceny. Při 
vrácení faktury musí objednatel uvést důvod jejího vrácení. Vrácením faktury se přerušuje 
lhůta splatnosti této faktury. Celá lhůta běží znovu po doručení opravené nebo nové faktury.

3) Pro případ prodlení se zaplacením faktury se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4) Pro případ neplnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 
sankci ve výši Hz ceny likvidace neodvezeného kalu.

5) Zhotovitel garantuje zachování ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

Článek X.
Zvláštní ustanovení

1) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

2) Tento dodatek se uzavírá na období od|

Objednatel: 0 1 -10- 7(119

Ing. David Votava, generální ředitel

Zhotovitel: 01^10-7019


