
KRPH-2856-9-5/ČJ-2019-0500NE-VZ

Dodatek č. 5

Smlouvy o poskytnutí služeb spojených se zajištěním
odvozu a odstraněním směsného komunálního odpadu, plastů a

skla z objektů
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,

uzavřené dne 18. února 2019
č.j. KRPH-2856-9/ČJ-2019-0500NE-VZ

Článek I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského

ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 23235881/0710
Telefon:
E-mail:
Datová schránka: urnai6d
Kontaktní osoba pro technickou realizaci zakázky:
(dále jen ,,objednatel")

1.2 Poskytovatel: Marius Pedersen a.s.,
Sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Kontaktní adresa: Rychnovek 97, 552 25 Rychnovek
jejímž jménem jedná oblastní manažer jednající na základě plné moci
IČO: 42194920
DIČ: CZ42194920,
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 87877063/0300
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka: dfmcfxw
(dále jen poskytovatel)

Článek Il.

Na základě dohody obou smluvních stran se původní doba trvání výše uvedené smlouvy,
která byla stanovena do 18. února 2021, prodlužuje do 28. února 2021 vzhledem k ukončeni
měsíčního zúčtovacího období.
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Článek Ill.

Cena za poskytnuté služby v období od 19. do 28. února 2021 bude účtována dle výše
uvedené smlouvy.

Článek lV.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek Č.5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je
účinný dnem uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o
registru smluv.

3. Dodatek č. 5 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Příloha č. l: Plná moc

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

Za objednatele: Za poskytovatele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

oblastní manažer jednajícI na základě
plné moci
podepsáno elektronicky
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Společnost Marius Pedersen a.s. se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ
500 09, IČO: 421 94 920, zastoupena představenstvem společnosti uděluje
následující pInou moc

Pan
je oprávněn jednat za společnost, podepisovat jménem společnosti

veškeré dokumenty, doklady, nabídku za společnost a smlouvu z toho vyp|ývající,
podávat nabídku a účastnit se otevírání obálek, týkající se veřejné zakázky malého
rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek s názvem
,,Odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu, plastů a skla z objektů
Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje". Zadavatelem veřejné
zakázky je Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
IČO: 75151545.

V Hradci Králové, dne 30. 1. 2019

W

!1

=C

hodní ředitel

Zmocnění mám: Jiří Herold
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