
Dodatek č. OS/OZP - 0139/2009 - D06 ke smlouvě o zajištění
služeb ě. OS/OZP - 0139/2009 ze dne 26.3.2009

I.
Smluvní strany

Město Jaroměř
náměstí Československé armády 16 
551 33 Jaroměř 
IČ: 00272728 
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Náchod č.ú.: 9005-820551/0100 
dále jen objednatel, zastoupený panem Josefem Horáčkem, starostou města

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 
IČ:42194920 
DIČ: CZ 42194920
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové č.ú.: 8787063/0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389 
dále jen dodavatel, zastoupený Ing. Pavlem Borůvkou - obchodní ředitelem, na základě plné moci

se dohodly uzavřít tento dodatek za podmínek uvedených v následujících článcích:



Dodatek č. 6 smlouvy OS/OZP - 0139/2009 - D06

Článek č. IV. se nahrazuje a nově zní:

IV.

Cena

Celková částka za služby/kalendářní rok bez DPH 3 826 723Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění zbytkového komunálního odpadu 3 133 669Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění/využití odpadu z plastu 441 422Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění/využití odpadu z papíru 206 272Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění/využití odpadu ze skla 45 360Kč

Základ DPH - sběr a svoz, odstranění nebezpečného odpadu OKč

K uvedeným cenám bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši.

Celkem za rok bez DPH 3 826 723Kč

1. svoz a likvidace zbytkového směsného komunálního odpadu 2.666 ťrok

2. svoz a likvidace nebezpečného odpadu 10 t/rok

3. svoz separovaného plastu svoz Ix týdně - kontejnery o objemu 11001, úterý

svoz separovaného plastu svoz 1 za 14 dní, nádoby o objemu 1201, viz

příloha 1

svoz separovaného papír svoz Ix týdně - kontejnery o objemu 11001, středa

svoz separovaného skla svoz dle potřeby minimálně jednou měsíčně

4. svoz odpadkových košů týdně

Recyklační poplatek bez DPH

Směsné plasty 0 - 1245 Kč/1

Směsný papír 0 - 750 Kč/1

Sjednané ceny za poskytované služby jsou pevné.

Smluvní cenu lze upravit:

1. Za provoz mobilní sběrny dle nabídky dodavatele, a to podle skutečné trasy a skutečného 
množství sebraných odpadů. Nabídka na provoz mobilní sběrny je uvedena v pnloze ě.2.

2. Pokud skutečné množství využitého či odstraněného komunálního odpadu bude vyšší popř. nižší 
než je předpokládané množství uvedené v cenové kalkulaci této smlouvy - viz. čl. IV. Cena. 
Cena bude upravena dle aktuálního množství, a to o částku 1.226,90 Kč/t + příslušné DPH.

3. Pokud dojde ke změnám neovlivnitelným ze strany dodavatele
legislativní změny: sazby daní

- navýšení ceny o výši inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem (řetězovým indexem- 
pomocí průměrných ročních indexů inflace, počínaje rokem 2010)

Tyto změny se promítnou v konečném vyúčtování, viz. Článek V. bod 4., ve kterém dodavatel 
předloží rozúčtování těchto položek.
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4. Objednatel bude požadovat jiné služby, než které jsou uvedeny v této smlouvě - viz. čl. III této
smlouvy.

5. Změnou případně zrušením recyklačního poplatku, pokud se k tomu v čase změní vnější podmínky.
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Článek č. XIII. se nahrazuie a nově zní:
XIII.

Závěrečná a zrušující ustanovení

1. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, s jejím textem souhlasí a na důkaz souhlasu připojují
vlastnoruční podpisy.

2. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které
se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a chránit důvěrnost informací druhé strany před
jejich neoprávněným užitím třetími stranami.

3. Smlouvaje vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4. Tato smlouva jakož i právní předpisy z ní vyplývající se řídí obchodním zákoníkem a předpisy
souvisejícími zejména se zákonem o odpadech.

5. Jakékoliv dodatky či změny k této smlouvě, zejména jakékoli úpravy týkající se smluvních cen,
musí být učiněny písemně a podepsány oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu

§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
v registru provede výhradně objednatel - Město Jaroměř.

8. Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města usnesením č. 0588-16-2020-OZP-RM dne
27.5.2020

V Jaroměři dne:
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