
0•00DOPRAVNí
PODNIK

• OSTRAVA

I Dodatek ě, 2 ke smlouvě o poskytnutí služby

Číslo smlouvy objednatele: DOD20 180216_ D2

Číslo smlouvy poskytovatele: 05180174_D2

OBJEDNATEL:

se sídlem:

zapsaný vOR:

zastoupený:

IČ:

bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále "objednatel")

a

uzavřená podle občanského zákoníku v platném znění

mezi smluvními stranami

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ 702 00

vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Bc. Michalem Otavou, členem představenstva

61974757 DIČ: CZ61974757, plátce DPH

Ing. Jiří Plaček, vedoucí oddělení energie a ekologie

Telefon: 597401 320, mobil: 601 388916

POSKYTOVATEL: OZO Ostrava s.r.o.

se sídlem: Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00

zapsaný v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647

zastoupený: Ing. Karlem Beldou, jednatelem

IČ:

bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále "poskytovatel")

62300920 DIČ: CZ62300920

Petr Janečka, vedoucí provozovny 5 - Průmyslové odpady

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava dne 28. 1. 2021
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• Dopravní podnik Ostrava a.s.

f. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s odvoláním na odst. 4, článku VI smlouvy, dohodly na zvýšení cen uvedených
v příloze č. 1 smlouvy Ceník odpadů "O" + "N", doprovodných služeb a kategorie odpadů. Zvýšení
cenje způsobeno změnou legislativy, která zvyšuje poplatek za uložení odpadu na skládku a mírou
inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem.

2. V souvislosti s výše uvedeným se původní příloha č. 1 nahrazuje novou přílohou č. 1, která je
součástí tohoto dodatku.

3. Odstavec 1 článku II smlouvy se z důvodu snížení četnosti pravidelného vývozu ruší a nahrazuje
novým zněním. Nové znění odstavce 1 článku II:
,,Poskytovatel provádí pravidelný měsíční sběr, svoz, využití a odstranění odpadů kategorie" O" a
"N" (drobný dílenský odpad -jako např. tkaniny, filtry, piliny, brzdové obložení, odpady z lakovny
aj.) shromažďovaných v pytlích dodaných poskytovatelem do objednatelem poskytovateli
vypůjčených nádob a dodání nových pytlů (výměnným způsobem) v lokalitách uvedených v odstavci
1 článku III písmo a-k.. Vážení odpadu bude prováděno přímo při přejímce odpadů na úředně
ověřeném vážnim zařízení poskytovatele s možnou přítomností zástupce objednatele. Po ukončení
platnosti potvrzení o ověření stanoveného měřidla má poskytovatel povinnost předložit vždy aktuální
potvrzení o ověření stanoveného měřidla nejpozději před prvním vážením po datu ukončení platnosti
starého potvrzení o ověření stanoveného měřidla. "

4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. V souladu
s ustanovením odstavce 2 článku IX smlouvy se smluvní strany dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv poskytovatel. °tomto zveřejnění
dodatku se poskytovatel zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu, a to na e-
mailovou adresu vaclav.srom@dpo.cz nebo do jeho datové schránky.

5. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno

vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha je Ceník odpadů "O" + "N", doprovodných

služeb a kategorie odpadů.

V Ostravě dne .... ~r:.1:..4~:1.. V Ostravě dne .{'!. ..(.~~.~ ....

Za objednatele: Za poskytovatele:

Ing. Karel Belda

jednatel

člen představenstva
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Příloha č. 1 smlouvy - Ceník odpadů O + N, doprovodných služeb a kategorie odpadů
ke smlouvě o poskytnutí služby č. 00020180216_02 a č. 05180174_02

A. Ceny odpadů za odstranění a dopravu

Katalog.
Cena v Kč bez Cena za

Název odpadu Kategorie DPH/t včetně dopravu v Kč celkem
číslo poplatku bez DPHlt

060204 Hydroxid sodný a draselný N
080111 Odpadní barvy a laky obs. org. rozpouštědla N
080113 Kaly z barev a laků obs. org. rozpouštědla N
080119 Vodné suspenze obsahující barvy N
110111 Oplachové vody obs. nebezp. látky N
120105 Plastové hobliny a třísky O
120109 Odp. řezné emulze bez halogenů N
120120 Upotřebené brusné nástroje obs. nebezpečné látky N
120121 Upotřebené brusné nástroje O
130110 Nechlorované hydraulické min. oleje N
130205 Nechlor. min. motor. a přev. oleje N
130307 Min. nechlor. izolační a teplonosné oleje N
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů olejů N
130802 Jiné emulze N
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
150101 Papírové a lepenkové obaly - skartace (spalovna) O
150102 Plastové obaly - palivo O
150103 Dřevěné obaly O
150107 Skleněné obaly O
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N
150202 Absorpční činidla, filtr. materiály, čisticí vlna N
160103 Pneumatiky O
160107 Olejové filtry N
160112 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 160111 O
160113 Brzdové kapaliny N
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N
160119 Plasty O
160120 Sklo O
160121 Nebezp součástky (zneč. pryž) N
160213 Vyř. zařízení obsahující nebezp. Složky N
160214 Vyřazené zař. neuvedené pod č. 160209 - recyklovatelné O
160506 Lab. chemikálie, které jsou nebo obsahují nebo látky N
160601 Olověné akumulátory N
160602 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N
160603 Baterie obsahující rtuť N
160604 Alkalické baterie O
170101 Beton O
170102 Cihly O
170201 Dřevo O
170202 Sklo O
170203 Plasty O
170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky (pražce) N
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 O
170504 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N
170604 Izolační materiál neuvedený pod č. 17 06 01 O
170903 Jiné stavební a demoliční odpady N
170904 Směsné stavební a demoliční odpady O
190813 Kaly zjiných způsobů čištění průmyslových vod N
200108 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní - 301 nádoba * O
200115 Zásady N
200121 Zářivky a jiný odpad obsahuj icí rtuť N
200123 Vyřazená zařízení obsahující chloroflorovodíky N
200125 Jedlý olej a tuk - tekutý O
200135 Vyřazená el. a elektron. zař. obs. nebezpečné látky N
200136 Vyř. el. a elektron. zař. neuvedená pod č. 20 0121 O
200201 Biologicky rozložitelný odpad O



200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O
200301 Směsný komunální odpad O
200307 Objemný odpad O

Odpadní voda z kuchyní a stravoven (není odpadem)
Kal ze septiků a žump - odpadní voda (není odpadem)

" , ,* Cena u katalogového čísla odpadu 200108 zahrnuje přepravní náklady, pronájem shromažďovací nadoby a pytle na shromažďování.

B. Cena za trvale přistavený kontejner (bez DPH)

Služba Kč bez
DPHlměsíclks

7 m3 otevřený

7 m3 uzavřený

10m3

20m3

40 m3

0,6 m3 otevřený

C. Přehled cen doprovodných služeb (bez DPH)

Služba Jeduotka Kč bez
DPH/jeduotka

Mimořádné přistavení kontejneru ks
Pronájem mimořádně přistaveného kontejneru den
Pytle ks
Nádoba na ostré předměty (infekční odpad) ks
Třídění směsného odpadu v kontejnerech t
Čištění kontejneru ks
Čekání vozidla při nakládání a vykládání 15 min
Práce cisterny (mimo jízdu) 15 min
malé kontejnerové vozidlo nakládka/vykládka 15 min
Čištění cisterny ks
Služba v nepracovní dny (sobota, neděle, svátek) 1 hod.zpracovník

Vystavení faktur a výzev pro vystavení faktur na jednotlivá odběrná místa ks
Školení/seminář/workshop/exkurze u poskytovatele - 2 až 4 hod. 40 osob
Manipulace s odpady (1 pracovník) 15 min.
Ohlašovací listy - zpracování ks

D. Ceny dopravy dle typu vozidla při nevytíženosti vozidla

Vozidlo
Ivoprava v Ke nez

DPHIkm

vozidlo s kontejnerem
malé kontejnerové vozidlo - dodávka
autocisterna

E. Cena za rozbor jednoho vzorku

I
Rozbor vzorku včetně odběru, dopravy a vypracování protokolu I

bili 1 zot lV Ostravě dne : .
olt? '1, J..,o,t 'I

V Ostravě dne .

Za objednatele: Za poskytovatele:

Ing, Karel Belda
jednatel




