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1.1 Objednatel:
společnostje zapsána u

Sídlo: !

Kontaktní adresa:
Zastoupený: *'

lČ:
lČp:
Telefon:

Marius Pedeřsen
-1

Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 2015025

čtánek 1.: sMLUvNÍ 9TRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Krajského soudu v Hradci l(rálové' oddíl B, vložka č. 999
Tepĺého 2o14,53o 02 Pardubice
BČoV Pardubice, P.o.BoX 48, 533 54 Pardubice - Rybitví
lng. AleŠem Vavřičkou, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
60108631 DlČ: cz6o1o8631
10'ĺ0068717

Fax:
E-mail: 'G

Pracovnĺci pověření k úkonum ve věcech této smlouvy:
smluvních: lng' AleŠVavřička, místopředseda oředsÍalonrłltłeditel
technických: 

-

Dále jen '' objednątpl ''

společnosti

1.2 Zhotovitel: Marius pedersen a.s.
společnost je zapsána u: KĘského soudu v Hiadci Králové - oddĺl B, vloŽka 389
Sídlo: PrůběŽná 194ol3,5oo 09 Hradec Králové
Zastoupený: lng. Lubošem Zygmundem, oblastním manaŽerem
Bankovní spojení: Čsoe Hrarlec Králové Číslo Účtu:
lČ: _ DlČ:
Telefon: a- Fax:

Pracovnĺcí pověření k ukonům ve věcech této smlouvy:
obchodních: lng. Luboš Zygmund, oblastní manaŽer
technických:
Dále jen '' zhotovitel ''

Smluvní strany se dohodly, s platností od 1'2'2020 na změně přÍlohy č. 1.

ostatnĺ ujednání smlouvy nedotčená tĺmto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemŽ kaŽdáze smluvnĺch stran po jeho podpisu obdrŽĺ po jednom vyhotovení
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NasmIouvané druhy gdpadů kategorie "Nebezpečný"

-

c242194920

-

1

KataIogové č. a Název odpadu Gena

15 0í 10 obaly obsaľtüjícĺ zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkamiznečištěné

-

r-! i tuna15 02 02
Absorpční öłmidla' filtrační materiály, čistícítkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

16 02 13
VyÍazená zŃenĺ obsahující nebezpečné sloŽky neuvedená pod čĺsly 16 02 09 aŽ
16 02 12 4ĺtn

aÉtuna160506 Laboratorní chemikálĺe a jejich směsi, které jsou nebo obsahujĺ nebezpečné látky

19 02 05 Kaly z Íyzikálně-chem i cké ho zp racová n í obsah uj ĺcĺ n ebezp ecné l átky / tuna

ĺri=G71un"19 08 11 Kaly z biologického čĺštěnĺ průmyslových odpadnĺch vod obsahujĺcĺ nebezpečné látky
*kalv z kalové koncovkv

.t

K výŠe uvedeným m na ve



Marius Pedersen l-MEW-
2' Nasmlouvané druhy odpadů kategorie "ostatní"

Kataloqové č. Název odpadu Cena

10 13 04 odpady z kalcinace a hašení vápna

--ltuna15 01 03 Dřevěné obaly a . vč. dopraw

17 0201 Dřevo

17 0203 Pĺasty

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

19 08 01 Shrabky z česlĺ , ---1 .-. _, vč. dopraw

19 08 02 odpady z lapáků pĺsku

20 01 01 Papír a lepenka

20 0201 Biologicky rozloŽitelný odpad

20 03 01 Směsný komunální odpad

tu

-la

tuna

K vrýše uvedeným cenám bude účtována DPH ve

3. Nasmlouvané druhy odpadů pro výkup

Kataloqové ě. Název odpadu
a

Gena výkupu

15 01 01 Papírové a ĺepenkové obalv Dle aktuálního ceníku

17 0203 Plasty Dle aktuálního ceníku
K Výše cenám bude účtována DPH ve výši podle platných předpisů'

4. PřÍpadný jiný druh odpadu lze sjednat s dodavatelem na základě písemné dohody sepsáním dodatku této smlouvy'

5. Náklady nutné k zajištění přepravy odpadů:
Pro přepravu bude pouŽito odpovĺdající techniky, vybavené dle poŽadavků ADR, v závislosti na mnoŽstvĺ a druhu odpadu

Popis činnosti Cena

Cisterna - manipulace

-*/15min
Cisterna - doprava .Ěb
JNK svoz odpadu - paušální cena

JNK malé svoz odpadu - paušální cena

JNK svoz odpadu - doprava

15 minJNK manipulace

Pronájem kontejneru MsTs 20 otevřený --r/ks
Pronájem kontejneru Abrq|l 9 otevřený t-en/ks
Pronájem kontejneru Abroll 'ĺ6 otevřený

.l-ĹlsPronájem kontejneru AV|A 8 otevřený

Pronájem kontejneru łbróľnotevrený pro odpad kat.č. 'ĺ9 02 05 ě-Lrněsíc/ks
Pronájem zastřešeného vanového kontejneru 7cbm

=/měsĺc/ksK uýše uvedeným cenám bude na VE



Marius Pedeľsen

Geny za svoz, sběr a odstranění nebo vyuŽití odpadu pro stanoviště cov Rybitví

-rrl
| - r .l
L-ł

Odpad Název odpadu Typ nádoby Ks Interval MJ Gena

15 01 01 Papírové a lenekové obalv - oronáiem nádobv 't 100 I 1ks rok aE:r_
15 01 0'l Papírové a leoenkové oba|v - svoz odoadu 1 1001 1ks vvz.ta svoz

15 0í 01 Paoĺrové a leoenkové obalv - oronáiem kont. EC5 1ks rok

15 A1 02 Pĺastové obaly _ pronájem nádoby
stanoviště kaĺové hospodářství

'ĺ 100l 1ks rok

15 01 02 Plastové obaly _ svoz odpadu
stanoviště kalové hospodářství

'ĺ 100 l 1ks 1x 14 rok

15 01 02 Plastové obalv - pronáiem nádobv 1 1001 1ks rok

15 01 02 Plastové obaly - svoz odpadu í í00l 1ks w ta svoz

15 01 07 Skleněné obalv - pronáiem nádobv Zvon 1100 I 1ks rok

15 01 07 Skleněné obaly - svoz odpadu Zvon 1100 I 1ks vva.ta svoz

20 03 0'ĺ Směsný komunálnĺ odoad - oronáiem nádobv 1 1001 1ks rok

20 03 01 Směsný komunální odpad - svoz odpadu 1 1001 1ks vvz.ta svoz

K nýše uvedeným cenám bude Účtována DPH ve výši podle platných předpisů.
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V Pardubicích, dne:
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

I
lng. Aleš Vavřicka /

místopředseda představenstva a ředitel společnosti

V Pardubicích, dne:

Za zhotovitele:

Marius Pedersen a.s.

lng. Luboš Zygmun.
oblastní manaŽer
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