
Dodatek č. KT/1/9788/18

Dodatek č. KT/1/9788118
v oblasti nakládání s odpady - ,,zajištěni komplexního nakládání

s komunálními odpady - sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu,
svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a

správa sběrného dvora ve městě Litvínov"

1. Město Litvínov
zastoupeno: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Miru čp.1, 436 01 Litvínov
lČ: 00266027
bankovní pojení: Komerční banka a.s., pob. Most, expoz. Litvínov
číslo účtu: 921491/0100
objednatel je plátcem DPH
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Řeháček, MBA, vedoucí odboru ONM

Dana Šestková, technik odboru ONM
Tel. spojení: 476767719, 476767601

(dále je ,,objednatel")

a

2. Marius Pedersen a.s.
zastoupena:
lČ:
DIČ:
sídlo:
provozovna:
sídlo provozovny:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen ,,dodavatel")

Jiřím Hodačem, oblastním manažerem
42194920
CZ42194920
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Marius Pedersen a.s. - Provozovna Teplice
Úprkova 3120, 415 01Teplice

ČI. I
Úvodní ustanovení

Smluvní strany konstatuji, že dne 26.10. 2018 uzavřely Smlouvu č. KT/9788/18



Dodatek č. KT/1/9788/18

o zajištění komplexního nakládání s komunálnImi odpady - sběr, svoz a odstranění
komunálnIho odpadu a svoz bioodpadu, využiti vytříděných složek komunálního
odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov (dále jen ,,Smlouva").

ČI. ll
Smlouva se mění takto

2.1 v ČI. Ill Podmínky provádění služby, se přidává odst. 1.7, sběr, svoz a likvidace
odpadu jedlé oleje a tuky do zvláštnísběrné nádoby ve sběrném dvoře od 1.1.2020.

2.2 v ČI. VIl se mění příloha č. 1- ceník, kde se přidává cena za služby uvedené v ČI. ||,
odst. 2.1. tohoto dodatku.

2.3 Příloha č. 3 Smlouvy se mění na přílohu č. 1Smlouvy.

2.4 Všechna ostatní ujednáni Smlouvy zůstavaji beze změn.

ČI. Ill
Závěrečná ujednání

3.1 S uzavřením tohoto Dodatku ke Smlouvě vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města
Litvínov dne 28.11.2019 usnesením č. Z/1285/12

3.2 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuji za
obchodnÍtajemství a udělují svolení k jejich zpřÍstupněnive smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Tento Dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní Dodatek
v informačním systému registru smluv.

3.4 Obě strany prohlašují, že se s obsahem dodatku před podpisem dobře seznámily a
že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho přípojůjí své podpisy.

3.5 Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy
obdrží zhotovitel a dva stejnopisy obdrží objednatel.

3.6 Nedílnou součásti Dodatku je: Příloha č. 1- ceník

n



YV Litvínově, dne: j; j;? ,Ĺ1'/ 7

Dodatek č. KT/1/9788 '18

V Litvínově, dne: 13 -01- 2ů23

Za objednatele: Za dodavatele:

Mgr. Kamil a Bláhová
Starostka města Litvínova

Jiří Hod
Ob|astnl manažer

zplnomocněný k jednání



Smlouva číslo: KT/1/9788/18

Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval: 12.11.2019 Dana Šestková

Schválil: 12 11 201' :|8'Ap't' Řeháček7 V,doucí ONM (j

. . Ing. Zdeňka Ekonom ONMSpravce rozpoctu: 12.11.2019 Burešová

Právní oddělení: 1211.2019 Mgr. Pavla PrávníkSchniererova

Schváleno- RIVI' 1/. Č's'o usnesen" R/39k /2G

'"' 3uĹ' 4/t Č'"""""""""" 7/1Z,l)"//Z
Zveřejněno: Od: Do:

Vedení města: ;2. /4/bos=m
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