1
číslo smlouvy :

Marius Pedersen

8804290

DODATEK KE SMLOUVĚ O ODVOZU A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO
ODPADU
I.

SML UVN Í STRA NY
Všeo becn á zd ravo tní pojiš ťovna Č eské

Objed natel:

Zhot ovite l:

Marius Peders en a.s.

Sídlo:

Průběž ná 1940/3, Hradec K rálové 500 09

Zaps aný:

u KS v H radci Králové, odd.B, vložk a 389

Oprávn .zástupc e: Jaro slav Kuřátko

Opráv n .zástu pce

Jiří Hodač, zplno mocn ěný k jedná ní

IČO:

4119 7518

IČO :

4219 4920

DIČ:

CZ 411 97518

DIČ :

CZ 421 94920

repu bliky

Sídlo:

Orlická 4 /2020, 130 00 Praha 3

Zaps aný:
Vše obec ná zdrav otní pojišťo vna České
Provo zovna:

repub liky, stano viště nádob y, V išňo vá 1, 43 4
01 Most

Číslo ú čtu:

Číslo účtu:
Bank. spojení :

Bank. spojen í:

Telefo n:

Telef on:

Konta ktní osoba:

Jaro slav K uřátko

Kont aktn í o soba:

Lucie Milotín ská

Smluv ní stran y se d ohodly na změn ě v ýše uvede né smlouvy:

II. ROZS AH A CENA SL UŽBY , PLA TEB NÍ PODM ÍNKY
1.
2.

3.
4.
5.

III.

Obje dnat el objed nává u zhoto vitele a zhot ovite l bude obje dnat eli z ajiš ťov at službu za podm ínek řešenýc h to uto smlouv ou.
Cena služby je dána platným ce níkem sl užeb sp olečn osti, který je uveden v příloze č. 2 t éto smlou vy. Platba za posky tovan ou
službu je provád ěna na zák ladě vysta vené fa ktury (daňov ého dokla du). Zhot ovite l v ysta ví f akturu nejpoz ději do konce prvního
měsíc e faktu račn ího období. Dnem zdan iteln ého plnění je datum vysta vení faktury . Faktura je splatná do 14ti dnů po
vysta vení daňov ého dokladu . Změ ny služb y uskut ečněn é v p růběhu faktu rační ho obdob í budou vyfa kturo vány dalším
daňov ým dokla dem (faktura, opravn ý d aňov ý d oklad) . Den z dan iteln ého p lnění bude shodn ý s date m zm ěny.
Platba za posky tovan é služby je prová děna za období: měsíčn í
V p řípadě pozdní úhrady je zhoto vitel opráv něn fakt urov at s mluv ní pokutu ve výši 0,05 % z dlužn é částk y za každý kalen dářní
den prodle ní s p latbou a obje dnate l se za vazu je vyfak turov anou s mluv ní pokutu uhra dit d o 14-ti d nů od data odes lání faktur y.
Úpravy ceníku j e zhoto vitel oprávn ěn prov ádět minimá lně 14 dnů před datem platností nových cen a neprod leně tyto změn y
ozn ámi t obje dnate li.

POD PISY SM LUVN ÍCH STRAN

Tento doda tek ke sm louvě je projeve m s hodn é a svo bodné vů le obou smluv ních stran, které se smlou vou i se vš emi příloh ami a
doda tky sezn ámil y a s jejich z něním souhla sí, což potvrzu jí svými vlas tnor uční mi podpisy.

V Te plicí ch, dne 5.9.20 12

A
[14]

VŠEOBECNÁ
ZDRAVOTNÍ PO JIŠŤOV NA
ČESKÉ REPUBLIKY
Krajská pobočka pro Ústecký kra)
Mírové náměstí 35C
400 50 Ú stí jwd Labem

Za objed natele:
Jaro slav Kuřátko
zpln omo cněn ý k jedná ní

