Dodatek č. 2 ke smlouvě č,.2oL2127 o převzetí, využitía likvidaci odpadních
vod s obsahem kalu
1. SmIuvní strany

Objednatel:
Sídlo:
zápis oR
Bankovní spojení:
lČ
DlČ
Zastoupená:
Kontaktní osoby a spojení:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého ŻoL4, PsČ 53o 02
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
ČsoB, a.s., č.ú.L76993L3/o3oo
60L0863L
cz 60L08631
lng. Michal Koláček, předseda představenstva

Zhotovĺtel:
Sídlo:
Zápis oR:
Bankovní spojení

Marius Pedersen a.s.
Hradec Králové, Průběžná L94o/3,, PsČ 5oo 09
u Krajského soudu v Hradci K fuvé, oddíl B, vložka 389
LsuB. a.s.. c.u. f-F
42194920
cz 4ŻL9492o

lČ:

DlČ:
Zastoupená:

Kontaktní osoby a spojení:
uzavírajítento

Dodatek č. 2 ke smlouvě č'.2oĹ2L27 o převzetí, využitía likvidaciodpadních vod s obsahem
kalu

2. Předmět dodatku

Ustanovení čl' 10. Smluvní sankce bodu 10.7 a 10.8 se rušía nahrazujítímto zněním
10.7 Jistota

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15.1.2015 složína zvláštní účetobjednatete č.:
LL7612473/030o vedený u československéobchodní banky, a.s., pobočka Hradec Krátové
Kč 5,0 mil. (slovy: pět milionů korun českých), jako jistotu ve smyslu ust. 9 2oL2 a násl.
zákona č. 89ĺ2ot2 Sb., občanský zákoník. Jistota zajišt'uje řádné a včasnéplnění závazků
zhotovitele z této smlouvy, a to zejména dodrženísmluvních podmínek, kvality a termínu
plnění. Smluvní strany sjednávají, že úroky z jistoty náležípo dobu trvání jistoty
objednateli, který je povinen nést ze svého bankovní poplatky a ostatní náklady související
se zřízením svého zv!áštního účtu,na němž bude jistota složena.

ŕ'

10.8 Plnění z iistotv

Jistota zajišťuje řádné pInění Smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž:

a) v'ýše takto zajištěné částky je 5,0 mil. Kč,
b) právo z jistoty je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní
předmět této smlouvy v souladu s uzavřenou smlouvou, objednateli vzniknou

tohoto důvodu pohledávky vůčizhotoviteli a zhotovitel tyto splatné pohledávky,
včetně náhrady škody a smluvní pokuty, neuhradí objednateli ani do 90 dnů od
doručenívýzvy objednatele k jejich úhradě pohledávky zhotoviteli,
c) jistota musí b'ýt složena ve sjednaném termínu,
d) jistota musí b'ýt objednatelem uvolněna dnem, kdy doide k ukončeníplnění této
smlouvy, přičemž objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli jistotu do 30 dnů po
ukončeníjejí platnosti,
e) před uplatněním plnění z jistoty oznámí objednatel jako oprávněný písemně
uchazeči výši požadovanéhoplnění,
f) pokud objednatel v souladu s podmínkami této smlouvy použije plnění z jistoty
poskytnuté zhotovitelem k úhradě svých pohledávek za zhotovitelem, zavazuje se
zhotovitel doplnit jistotu vždy do výše 5,0 mil. Kč (slovy: pět milionů korun českých}
po dobu trvání této smlouvy, a to na základě písemné výzvy objednatele v termínu
jím stanoveném
z

3. Závěrečná ustanovení

1'. Tento dodatek je platný a účinnýode dne podpisu oběma smluvnímĺstranami

2'

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

V Pardubic ích,
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Za zhotovĺtele:

Za objednatele
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