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DODATEK č. 4 SMLOUVY
o odvozu a likvidaci odpadů pro AHNM

část č. 5 Východní Čechy
č. 175710357

1. Smluvní strany
1.1 Česká republika- Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná:

Na adrese:
IČO: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a e-m

Adresa pro doručování k

Kontaktní osoby oprávně

Adresa pro doručování k

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Marius Pedersen a.s.
Se sídlem: Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec

Králové
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl B, vložka 389
Jednající: Ing. Pavel Borůvka, obchodní ředitel, na základě plné moci

ze dne 2. 4. 2012
IČO: 42194920
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a e-ma
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PS 0112 Čáslav:

PS 0401 Liberec:

PS 0503 Hradec Králové:

PS 0507 Jaroměř:

PS 0514 Těchonín:

PS 0517 Dobruška:

PS 0518 Týniště nad Orlic

PS 0529 Pardubice:

PS 0547 Moravská Třebov

Adresa pro doručování kor

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
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se v souladu s bodem 15.2 „Smlouvy o odvozu a likvidaci odpadů pro AHNM část č. 5 
Východní Čechy č. 175710357“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách 
Smlouvy: 
 
 
2.  Předmět dodatku 
 
2.1 V příloze č. 1 Cenová kalkulace, PS 0444 Dukla Liberec u objektu CE 04-10-14 

VUZ Harrachov, Harrachov dochází k následujícím změnám: 
 nově je přidán požadavek na vývoz: druh odpadu: sklo, kód opadu: 15 01 07, 

velikost nádoby: 1 100 litrů, počet kusů: 1 ks, četnost: 1x za 14 dní, přepočet 
četnosti: 26. 

 
 

2.2 V příloze č. 1 Cenová kalkulace, PS 0514 Těchonín u objektu  
CE 05-41-01 Kasárna Těchonín, Těchonín dochází k následujícím změnám: 
 mění se požadavek na počet kusů nádob u objektu „Kasárna Těchonín, 

Těchonín – budova č. 17“ a to následovně: 
o druh odpadu sklo, kód odpadu 15 01 07, velikost nádoby 240 litrů je 

navýšen požadavek na 5 kusů nádob na odpad; 
 mění se požadavek na počet kusů nádob u objektu „Kasárna Těchonín, 

Těchonín – budova č. 16“ a to následovně: 
o druh odpadu papír, kód odpadu 15 01 01, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 3 kusy nádob na odpad; 
o druh odpadu plast, kód odpadu 15 01 02, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 3 kusy nádob na odpad. 
 

2.3. V příloze č. 1 Cenová kalkulace, PS 0529 Pardubice: 
2.3.1. u objektu CE 05-03-01 Kasárna Bohdaneč, Lázně Bohdaneč dochází k následujícím 

změnám: 
 mění se požadavek na počet kusů nádob u objektu „Kasárna Bohdaneč, Lázně 

Bohdaneč – b. č. 6“ a to následovně: 
o druh odpadu papír, kód odpadu 15 01 01, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 2 kusy nádob na odpad; 
 mění se požadavek na počet kusů nádob u objektu „Kasárna Bohdaneč, Lázně 

Bohdaneč – b. č. 13“ a to následovně: 
o druh odpadu papír, kód odpadu 15 01 01, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 2 kusy nádob na odpad; 
 mění se požadavek na počet kusů nádob u objektu „Kasárna Bohdaneč, Lázně 

Bohdaneč – b. č. 15“ a to následovně: 
o druh odpadu papír, kód odpadu 15 01 01, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 2 kusy nádob na odpad. 
 

 u objektu CE 05-32-39 Kasárna Semtín Pardubice, Pardubice – za b. č. 9 se 
mění požadavek na četnost vývozu a to následovně: 
o druh odpadu papír, kód odpadu 15 01 01, velikost nádoby 1 100 litrů se 

mění četnost na 1x týdně, přepočet četnosti 52; 
o druh odpadu plast, kód odpadu 15 01 02, velikost nádoby 1 100 litrů 

se mění četnost na 1x týdně, přepočet četnosti 52. 
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2.4. V příloze č. 1 Cenová kalkulace, PS 0547 Moravská Třebová: 
 u objektu CE 05-23-01 VZ 9666 – hospodářský prostor se mění požadavek 

na počet kusů nádob a to následovně: 
o druh odpadu papír, kód odpadu 15 01 01, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 3 kusy nádob na odpad; 
o druh odpadu plast, kód odpadu 15 01 02, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 3 kusy nádob na odpad; 
o druh odpadu SKO, kód odpadu 20 03 01, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 4 kusy nádob na odpad; 
 u objektu CE 05-28-01 VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová – kuchyň se mění 

požadavek na četnost vývozů a s tím související přepočet četnosti a to 
následovně: 
o druh odpadu papír, kód odpadu 15 01 01, velikost nádoby 1 100 litrů je 

navýšen požadavek na 4 kusy nádob na odpad; 
o druh odpadu plast, kód odpadu 15 01 02, velikost nádoby 1 100 litrů je 

nově požadována četnost vývozu 1x týdně, přepočet četnosti: 52; 
 u objektu CE 05-33-03 Stanoviště RL Pomezí, Pomezí se mění požadavek na 

četnost vývozů a s tím související přepočet četnosti a to následovně: 
o druh odpadu papír, kód odpadu 15 01 01, velikost nádoby 240 litrů je 

nově požadována četnost vývozu 1x za 14 dní, přepočet četnosti: 26; 
o druh odpadu plast, kód odpadu 15 01 02, velikost nádoby 240 litrů je 

nově požadována četnost vývozu 1x týdně, přepočet četnosti: 52; 
o druh odpadu SKO, kód odpadu 20 03 01, velikost nádoby 240 litrů je 

nově požadována četnost vývozu 1x týdně, přepočet četnosti: 52. 
 

2.5 Část přílohy č. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním, ve kterém jsou 
zaneseny změny uvedené v odst. 2.1 až 2.4, viz příloha č. 1 až 5 Dodatku.  

 
2.6 Vlivem výše uvedených změn se ruší text čl. 6.1 Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy 

a nahrazuje se následujícím zněním: 
 

Cena za dílo (celková cena za celý rozsah prací dle předmětu smlouvy), 
se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:  
Cena bez DPH 22 117 990,43 Kč bez DPH.   

 
3.  Závěrečná ujednání 
 
3.1  Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, o 5 stranách a jedné příloze. 

 
3.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré 
právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz 
svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy. 

 
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejněním v registru smluv. 
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3.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným
subjektem a souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejich dodatků. Tento souhlas je
poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti
o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost
zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech
úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde
k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

3.6 Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy č. 175710357.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – PS 0444 Dukla Liberec, 4 strany;
příloha č. 2 - Cenová kalkulace – PS 0514 Těchonín, 6 stran;
příloha č. 3 - Cenová kalkulace – PS 0529 Pardubice, 15 stran;
příloha č. 4 - Cenová kalkulace – PS 0547 Moravská Třebová, 6 stran;
příloha č. 5 - Cenová kalkulace – celková cena, 2 strany.

…………………

Viola
Feixová

Digitálně
podepsal Viola
Feixová
Datum:
2020.06.01
13:20:14 +02'00'

Elektronický podpis - 2.6.2020


