
Dodatek Č. l k rámcové dohodě

Dodatek č. l k rámcové dohodě ze dne 6. l. 2020
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

l. Objednatel
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená náměstkem ředitele krajského ředitelství pro
ekonomiku
IČO: 75151511
Není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 6

2. Poskytovatel
společnost: RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o.
sídlo: Stožická 1333, 389 01 Vodňany
zastoupený:
IČO: 490 23 098
DIČ: CZ490 23 098
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., České Budějovice
Číslo účtu:
Telefon: +
E-mail: pap
Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 3 128

II.
Předmět dodatku Č. l

l. V návaznosti na usnesení vlády Č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým vláda vyhlásila pro území
České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru COVID 19
nouzový stav a v důsledku následně přijatých krizových opatření, byla doplněna příloha č. l
rámcové dohody o likvidaci nebezpečných a ostatních odpadů z objektů objednatele - seznam
objektů a podmínky objednatele, časový režim svozů odpadů a ceník posRytovaných služeb,
která je nedílnou součástí rámcové dohody. Tato potřeba úpravy přílohy č. l v dále
uvedených skutečnostech vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

2. Příloha č. l rámcové dohody je tímto dodatkem doplněna v případě kategorie odpadu
18 01 03 (odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláŠtní požadavky s ohledem
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na prevenci infekce - dle vyhlášky Č. 93/2016 Sb., Vyhláška o katalogu odpadů), komě již
uvedených svozových míst, o následující svozová místa:

Územní odbory v působnosti Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
Hraniční přechody v působnosti Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

3. Odpad této kategorie bude svážen a likvidován v souladu se smluvními podmínkami
uvedenými v rámcové dohodě a jejích přílohách č. l a č. 2.

III.
ZávěreČná ustanovení

l. Smluvní strany se dohodly a svým podpisem stvrzují, Že všechna tímto dodatkem č. l
nedotčená ustanovení rámcové dohody včetně jejích příloh č. l a č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem
zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění
v registru smluv je objednatel. Poskytovatel souhlasí s tím, Že objednatel tento dodatek
zveřejní v registru smluv.
3. Dodatek k rámcové dohodě je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností
originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden poskytovatel.

Ve Vodňanech v Českých Budějovicích
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RUMF'OLD 01 - Vodňany s.l0.
Stožická 1333, 389 01 VODŇANY
lČZ: CZCO "25 ZÚJ: 5 953

jednatelé RUMPOLD 01 Vodňany s.r.o.

objednatel
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA

náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
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