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Dodatek č. 4 ke smlouvě č.2oL2t27 o převzetí, využití a likvidaci odpadních
vod s obsahem kalu

1. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
Zápis oR:
Bankovní spojení:
lČo:
DlČ:

Zastoupená:
Kontaktní osoby a spojení

Zhotovitel:
Sídlo:
Zápis oR:
Ban kovn í spojen í:

tČo:
DlČ:

Zastou pen á:

Kontaktní osoby a spojení

jednotková cena bez (DPH)

výše DPH 2t%

celková jednotková cena včetně DPH

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 201'4, PsČ 53o 02
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
ČSog,a.s',č.ú-_
601_08631

cz 60108631
lng. Alešem Vavřičkou, míst sedou představenstva
lng.

a

Marius Pedersen a.s.
Hradec Králové, Průběžná I94o/3, PsČ 5oo 09
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
Čsog Hradec Králové, č'ú. 8787 06310300
42L94920
cz 421.94920
lnĚ základě plné moci
lns.--

-

._n..,,-

uzavírají tento

Dodatek č. 4 ke smlouvě č.2oL2L27 o převzetí, využití a likvidaci odpadních vod s obsahem
kalu

2. Předmět dodatku
S odkazem ustanovení čl' 6 Cena plnění, způsob nakládání s odpady čl. 6.3 se bod 6.1
nahrazuje tímto zněním :

6.1. Cena plněníje stanovena na základě zadávacídokumentace veřejné zal<ázky a podané
nabídky. Zhotovitel bude své služby účtovat dle níže stanovených jednotkových cen.

Skladba jednotkové ceny (Kč/t odpadu) za převzetí, zpracování a využití čl odstranění a
likvidaci oV a jakéhokoli odpadu z oV

65L,34 Kč

136,78 Kč

7BB,I2 Kč

(
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Cena za převzetí, zpracování a využití či odstranění a likvidaci oV a jakéhokoli odpadu z oV
bude vypočtena měsíčně jako součin jednotkové ceny za tunu oV a hmotnosti oV v tunách
převzaté zhotovitelem v příslušném měsíci dle měřeníprovedeného Zhotovitelem.

3. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je platný a účinný od L.2.2o2o'

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdržídva
výtisky.

V Pardubicích, dne..
2 t. 02. nn V Hradci Králové, ane..ď3.""!.:"&..k'

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vodovody a kanalizace pardubice, a.s.

-trffiť'*,*#"tfr::

Marius Pedersen a.s.

lng, Aleš Vavřička
m ístopředseda představenstva

lng. Pavle Borů
na základě pln moct
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