
Marius Pedersen

Objednatel - sídlo
". - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205/70
36006 Karlovy Vary

ČÍSLO SMLOUVY:
INTERNÍ ČÍSLO SMLOUVY:

Objednatel - zasilatelská adresa
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205/70
36006 Karlovy Vary

IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611
Číslo účtu: 1247881/0710
IBAN:

Objednatel - provozovna
HZS KVK - Mariánské Lázně
U Pily 852/3
353 01 Mariánské Lázně

Zastoupený:
Spisová značka:
e-mail pro fakturaci:

Kontaktní osoba:

Telefon:
e-mail:

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje

Zhotovitel - sídlo
Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3
50009 Hradec Králové

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
IBAN:

42194920 Zastoupený:
Spisová značka: Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B
e-mail pro fakturaci:

Zhotovitel - provozovna
PJ MP Mariánské Lázně
Chebská 737/25
353 01 Mariánské Lázně

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Smluvní strany se niže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavřeni tohoto dodatku ke smlouvě.

,

r

Stránka 1 z 4



Anek ll. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se niže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na nás|edujÍcÍch změnách uzavřené Smlouvy,
když nové znění článků smlouvy či její přílohy nově zni, jak je uvedeno v tomto dodatku niže.

2. Příloha č. 1 Smlouvy se mění a ode dne účinnosti tohoto dodatku zní, jak je přiložena k tomuto dodatku.

3. Ostatní body Smlouvy a předchozích dodatků se nemění a zůstávají dále v platnosti. Dodatek je vyhotoven ve
dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

4. Tento Dodatek je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran, které se s Dodatkem j se všemi
jeho přílohami seznámily a s jejich zněním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručnImi podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 Ceník poskytovaných služeb

DneZLuZa?Mariáns

Za objednatele:
8^ný' Qáá

/'tz4tu /7'ZS

Dne 01.07.202 , Marián Lázně

Za zho
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Marius Pedersen LEB

Objednatel - sídlo
_ - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

Závodní 205/70
36006 Karlovy Vary

CENÍK PLATNÝ OD 01.07.2020

IČO: 70883611
DIČ: CZ70883611
Číslo účtu: 1247881/0710
IBAN:

Objednatel - provozovna
HZS KVK - Mariánské Lázně
U Pily 852/3
353 01 Mariánské Lázně

Zastoupený:
Spisová značka:
e-mail pro fakturaci:

Kontaktní osoba:

Telefon:
e-mail:

Hasičský záchranný sbor
Karlovarského kraje

Zhotovitel - sídlo
Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3
50009 Hradec Králové

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
IBAN:

42194920 Zastoupený:
Spisová značka: Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B
e-mail pro fakturaci:

Zhotovitel - provozovna
PJ MP Mariánské Lázně
Chebská 737/25
353 01 Mariánské Lázně

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
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(o příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy č. jsou uvedeny typy poskytovaných služeb,
ré bude zhotovitel pro objednatele vykonávat.

;eny za využití či odstraněni odpadů včetně přepravy
U Pily 852/3, Mariánské Lázně,

Kontejner Kód Odpad Název odpadu Stanoviště Typ Množství Cena za MJ MJ
dodáni provozu

nádoba 2401 - 1X7 200139-0-000 Plasty- bez specifikace Mariánské Lázně, U Pily 852/3 1 2 964,00 CZK KUS A
plast - žlutá ROK

nádoba 2401 - 1X30 D200101-0-000 Papír a lepenka - bez Mariánské Lázně, U Pily 852/3 1 690,00 CZK KUS A
plast - modrá speciňkace ROK

Cenyjsou uvedeny bez DPH.

Dne M

Za objednatele:
l

/1 tk
Au&U kzs ww

l
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PLNÁ MOC
Společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, lČ:42194920,
(dále také jako ,,Společnost"), jednající členy představenstva Společnosti úděluje následujici pInou Toc
oblastnímu manažerovi

je oprávněn jednat za
Společnost a podepisovat jménem Společnosti v následujících věcech:

l. jednání a podepisováni při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích
I!, Jednání a podepisování v následujících obchodních a provozních záležitostech:

a) jednat a podepisovat:
· při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
· při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery

b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:
· korespondence Společnosti
· dodavatelské smlouvy
· nájemní smlouvy
· kupní smlouvy
· ostatní obchodní smlouvy
· nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vyplývajici
· vnitřní předpisy Společnosti

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněri ke všem úkonům při výše uvedených jednáních
s následujícími omezenÍmÍ:

a) při podepisováni dokumentů a uzavíráni smluv dle ČI. íl, nikoliv na dobu neurčitou, může zmocněnec
Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce ,

b) při podepisováni dokumentů a uzavírání smluv dle ČI. ll. na dobu neurčitou může zmocněnec
Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce
Má se za tc, že do celkového limitu závazku výše uvedených se započítávají i smluvní pokuty.

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v rozsahu této plné moci s tím, že při uzavřeni
obchodních smluv může za sebe ustanovit zástupce, pouze a výlučně v následujíchn rozsahu:

a) při uzavíráni obchodních smluv, nikoliv na dobu neurčitou, v rozsahu závazku maximálně do výše
hodnoty plněni v částce

b) při uzavíráni obchodních smluv na dobu neurčitou v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty
plnění v částce Kč ročně,

C) při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeni v rozsahu závazku maximálně do výše
hodnoty plněni v částce Kč u smluv na dobu určitou, a v případě smluv na dobu neurčitou
závazek maximálně do výše hodnoty plněni v částce č ročně.

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabýváni, zcizování
nebo zatěžováni nemovitosti Společnosti.

Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jejím podpisem byl v plném rozsahu
seznámen s organizačními směrnicemi platnými pro Společnost a společnosti ze skupiny Marius Pedersen
Group ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.

V Hradci Králové dne 3.1. 2019.

člen představenstva

člen představenstva

člen pTedstavenstva

Zmocněni přijímám
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Podle ověřovací knihy

jejichž totožnost byla zjištěna
z platných úředních průkazů, tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsaly
V Hradci Králové dne 3.1.2019

Podle ověřovací knihy
ehož totožncst byla zgištěna z platného úředního průkazu, tuto

listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.
V Hradci Králové 7.1.2019.


