
DODATEK č. ü

ke Smlouvě dílo

[dále jen „dodatek")

Česká průmyslová zd ravotní pojišťovna

Jeremenkova 151/11, 703 DO Ostrava-Vítkovice

IČO: 47672234

DIČ: není plátce DPH

zastoupená: JUDr. Petr Vaněk, PhD., generální ředitel

lapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545

(dále jen „objednatel”]

b.'

Marius Pedersen a.s.

Sídlo: Průběžná 1940/3, 500 ÍIISI Hradec Králové

zastoupená:

IČO: 42194920

DIČ: C242 194920

Zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 389

(dále jen „xhotovltďl

(objednal zhotovitel da'le společnějen jako „smluvní stra ny“, nebo samostatnějako „smluvní strana")

Preambule

Smluvní stra ny se tímto dohodly doplnění smlouvy O dílo, ze dne 23.6. 2004 (dále jen „smlouva”) 0 tento

dodatek, kte rý tvoří nedílnou součást smlouvy.

Smluvní stra nv Liz; dohodly ir.: změně smlouvy v rozsahu vyplývajíeím n tohoto dodatku následovně:

čl. bod č. H R: mění '-7 nově zní takto:

Likvidace odpadu kat. č. 20 03 01

a) svoz nádob a' 100 litrů (popelnic), sta novíště Hlavní náměstí 12, Šternberk

Interval svozu: 1 x 14 dní

Cena celkem q..- rok: 2.524,40 Kč /1 ks (bez DPH), k ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši platné

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel vystaví na Výše uvedenou platbu fakturu lh následující rok předem s datem 3141 daného roku., která

bude mít splatnost minimálně 14 dní od doručení faktury objednateli.

V ostatním zůstává smlouva bexe změny.

Te nto dodatek je zpracován ve dvou vyhotoveních, u nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku,

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností 1.1.2019.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, je projevem jejich pravé ?J svobodné vůle, byl

uzavřen po vzájemném projednání, nikoliv v tísní z; jednostranně nevýhodných podmínek.



Ve Šternberku, dne 19.12.2018 V Ostravě, dne 20.12.2018

Za zhotovitele: objednatele:

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.

oblastní manaž generální ředitel

Marius Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

hru rámem: var-:MM Wu
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