
číslo smlouvy:

Marius Pedersen 9901435

DODATEK KE SMLOUVĚ O ODVOZU A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU ÚČINNÝ OD 1.1.2009

l. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Zapsaný:
Provozovna:

Česká republikaHasičský záchranný sbor

Ústeckého kraje

Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem

Česká republika Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje, Petrovice PS, 403 37

Petrovice

Zhotovitel:

Sídlo:

Zapsaný:

Provozovna:

Oprávněný
zástupce:
IČO: 70886300
DIČ:
Číslo účtu:

Bank. spojení:
Telefon:
Kontaktní osoba:

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy:

IV. ROZSAH A CENA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Oprávněný
zástupce:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

Bank. spojení:
Telefon:
Kontaktní osoba:

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3, Hradec Králové 500 09

u KS v Hradci Králové, odd.B, vložka 389
Marius Pedersen a.s., provozovna Teplice
Úprkova 1, 415 01 Teplice

1. Objednatel objednává u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajišťovat službu za podmínek řešených touto smlouvou.
2. Cena služby je dána platným ceníkem služeb společnosti, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Platba za poskytovanou

službu je prováděna na základě vystavené faktury (daňového dokladu). Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do konce prvního
měsíce fakturačního období. Dnem zdanitelného plnění je datum vystaveni faktury. Faktura je splatná do 14ti dnů po
vystavení daňového dokladu. Změny služby uskutečněné v průběhu fakturačního období budou vyfakturovány dalším
daňovým dokladem (faktura, dobropis). Den zdanitelného plnění bude shodný s datem změny. V případě dobropisu se
objednatel zavazuje zaslat potvrzený doklad zpět.

3. Platba za poskytované služby je prováděna za období: po|o|etní
4. V případě pozdní úhrady je zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní

den prodlení s platbou a objednatel se zavazuje vyfakturovanou smluvní pokutu uhradit do 14-ti dnů od data odesláni faktury.

5. Úpravy ceníku je zhotovitel oprávněn provádět minimálně 14 dnů před datem platnosti nových cen a neprodleně tyto změny
oznám it objednateli.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Tento dodatek ke smlouvě je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran, které se smlouvou i se všemi přílohami a
dodatky seznámily a s jejich zněním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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