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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ČJ: KRPT-38999/ČJ-2020-0700VZ

l.

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Kontaktní adresa: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Zastoupená: plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 751 51 502
DIČ: CZ75151502
Bankovní spojení: čnb: č.ú.
Kontaktní osoba:

E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,objednatel")

a

Firma:
Sídlo:
Provozovna:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Fax:

Marius Pedersen as.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín
Ing.Zdeňkem Tylem, obchodním náměstkem-Morava, na základě plné moci
42194920
CZ42194920
ČSOB Hradec Králové

d
+

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu: oddíl B, vložka 389

(dále jen ,,zhotovitel")

j.

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly upravit Přílohu Č.1 smlouvy o dílo č. KRPT-38999/ČJ-2020-
0700VZ a to následovně:
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - č.j. : KRPT -38999/ČJ-2020-0700

Odpady budou likvidovány z ná$|eduiÍcÍch objektů Krajského ředitelstvI policie Morav$kos|ezského kraje:

lČP Provozovny Adresa provozovny
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - č.j. : KRPT -38999/ČJ-2020-0700

Požadavky objednatele:

- odvoz odpadů včetně nak/ádkya yykládky
- vývoz kontejneru na kovový odpad z automobilní opravnyOstrava, snížený průjezd 3,3 m

- likvidace kalů z myček automobilů a jeho vyčištěni z niže uvedených areálů:
>
>
>
>
">

- likvidace odpadů z lapolu olejů a lapáku pisku a jeho vyčištěni z niže uvedených areálů:
>
>
>
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - č.j. : KRPT -38999,'ČJ-2020-0700
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- odvoz a likvidace odpadů na základě dohodnutého termínu prostřednictvím kontaktního zaměstnance
zhotovitele uvedeného ve smlouvě o dílo,

- likvidace převzatého ostatního a nebezpečného odpadu bude provedena přednostně v zařízeních zhotovitele
arebo v zařizenich zpracujících odpady v umístěných na území Moravskoslezského kraje,

- odpad k.č. 20 01 01 -O- Papír a lepenka (požadavek na provedení termické likvidace odpadu) - likvidace
spisového odpadu obsahujici utajované skutečnosti a osobní údaje a odpady z trestné činnosti (různé návykové
látky, zabavené oblečení apod.) budou likvidovaná spálením ve spalovně odpadů pod dohledem pověřených
pracovníků krajského ředitelství,

- poskytnutí EPNO zdarma a zaslání výtisku č, 2 ve stanovené lhůtě na MěÚ,

- poskytnutí nádob na olejové filtry, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny (sudy) - zdarma,

- poskytnuti nádob na vývojky a ustalovače - zdarma,

- poskytnutí nádob na chemikálie - zdarma,

- poskytnutí nádob na biobgicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (sud) - zdarma,

- poskytnuti nádob na zvířecí trus z kynologického areálu (sudy) - zdarma,

Nádoby budou označené patřičnými bezpečnostními tabulkami s názvem přislušného nebezpečného odpadu.

Je možné použit i jiné vhodné nádoby, které budou měněny vždy při odběru odpadu.

Ceník: Kč/tunu

Specifikace odpadů cena za tunu

02 01 06 O Zvířecí trus
03 01 05 O Píhny, hobliny, dřevo
09 01 01 N Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 04 N Rožteky ustalovačů
1302 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje
130503 N Kalyz lapáku nečistot
140603 N Jiná rozpcuštědla a směsi rozpouštědel
150110 N Obaly ôbsahujici zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkamiznečištěné
15 02 02 N Absoŕpčni čin'idia, filtrační materiály
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - č.j. : KRPT -38999/ČJ-2020-0700

16 01 03 O Pneumatiky
1601 07 n olejové filtry
16 01 13 N Brzdové kapaliny
16 01 14 N Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 0119 O Plasty
16 01 20 O Sklo (autoskla)
16 01 22 O Součástky jinak blíže neurčené
160213 N Vyřazená zařízeni obsahující nebezpečné složky
16 0214 O Vyřazená zařízeni neuvedená pod Čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 03 06 O Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 05 05 O Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem160504
16 05 07 N 3t::'ené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahuji nebezpečné

16 05 08 N ::::"né organické chemikálie, které jsou nebo obsahuji nebezpečné

16 06 01 N Olověné akumulátory

17 01 01 O Beton
17 01 02 O Cihly

17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobkůneuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 O Dřevo
17 02 02 O Sklo
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
170405 O Železo a ocel

17 05 03 N Zemina a kameni obsahující nebezpečné látky

17 06 05 N Stavební materiál obsahující azbest

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 170902 a1709 03
18 01 01 N Ostré předměty

18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňováni jsou kladeny zvláštni požadavkys ohledem na prevenci infekce
18 01 09 N jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
20 01 01 O Papír a lepenka {požadavek na provedeni termické likvidace odpadu)
20 01 08 O Biologický rozl. odpad z kuch. a str
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť'
20 01 23 N Vyřazená zařízeni obsahující ch|orof]u0rouh|ovodÍky

20 01 33 N B'terie a akumdátořy, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02, 16 C6 03 'netříděné baterie a akumulátory obsahujici tyto baterie
20 01 39 O Plasty
20 01 40 O Kovy
20 02 01 O Biologický rozbžřtelný odpad
20 03 01 O Směsný komunálni odpad
20 03 07 O Objemný odpad

EEZ O zpětný odběr
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - č.j. : KRPT -38999/ČJ-2020-0700

Ceny za manipulaci s odpadem a za dopravu odpadu k provedení likvidace

Manipulace s odpadem =1ace

Cena za 1/4 hodinu manipulace

Doprava cena za km

Cisterna do objemu 11 m3

Dodávka do 5 m'
Valník do 15 m3
Kontejner do 5 m3
Kontejner do 15 m'
Kontejner do 30 m3

Veškeré ceny uvedené v této přIIoze č. 1 smlouvy o dílo jsou uvedeny bez DPH.

Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo Čj: KRPT-38999/ČJ-2020-0700VZ se nemění a zůstávají
v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo Čj: KRPT-38999/Čj-2020-0700VZ nabývá platnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv
(zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem 1. ledna 2021 nebo dnem
jejího uveřejnění v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik
nastane později. Nabude-li tento dodatek účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, pak se
smluvní strany dohodli, že ujednání obsažená v tomto dodatku se použiji i na právní poměry
z dodatku, vzniklé mezi smluvními stranami od 1. 1. 2021 do okamžiku nabytí účinnosti
tohoto ujednáni.

V Ostravě dn" 1 5 -01- 2021 V Hlučíně dne 29. 12. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

p |n
obchodn
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