
Maľius Pedeřsen
Dodatek ě. 2 ke smlouvě č. 2015025

článek 1.: sMLUvNĺ sTRĄlllY

1.1 objednatel: Vodovody a kanalĺzace Pardubice, a's.
spoĺečnostje zapsána u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka č. 999
Sídlo: Teplého 2014' 530 02 Pardubice
Kontaktnĺadresa: BČoV Pardubice, P.o.BoX 48, 533 54 Pardubĺce _ Rybitví
Zastoupený: lng. Alešem Vavřičkou, předsedou představenstva
lČ: 60108631 DlČ: cZ6010B631
lČp: 1010068717

Tetefon: ,!!l!_ Fax: _
E-mail: 

-

Pracovnĺci pověření k úkonům ve věcech této smlouvy:
smluvních: lng.AlešVavřiěka,přerjscrlenřorlcĺarlan'ĺ'^
technických: ln(
Dále jen '' objednatel ''

1.2 Zhotovitel: Marius pedersen a.s.
společnostjo zapsána u: Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl B, vložka 389
Sĺdlo: PrůběŽná 1940/3, 500 09 Hradec Krá|ovó
Zastoupený: Bc. Radkem Sokolem, oblastním manažerem
Bankovníspojení: Čsog Hradec Králové Číslo rjčtu:
lČ: 42194920 DlČ:
Telefon: ĺř- Fax:

Pracovnĺci pověřenĺ k Úkonům ve věcech tóto smlouvy:
obchodnĺch: lno. Lubnĺ 7\:!ń::! ^L'-' ' ' 'ĺněstek

technických:
Dále jen " zhotovitel "

-ar-cz 42194920

---

Smluvní strany se dohodly, s platností od 1'10.2018 na změně přílohy č. 1.

ostatnĺ ujednání smĺouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemŽ kaŽdá ze smluvních stran po jeho podpisu obdržĺ po jednom vyhotovenÍ

CENĺK SLUŽEB PLATNÝ oD í.í0.2oĺ8

6. Nasmlouvané druhy odpadů kategorie "Nebezpečný'

Katalogovó ě. Název odpadu Cena

15 01 10 obalv obsahuiící zbvtkv nebezpečných látek nebo obalv těmito látkami znečištěné , Kč / tuna

Ú Kč / tuna

n Kň |!qÍ]ą-
*,-- . /tuna

15 02 A2
Absorpční činidla, Íiltrační materiály, čĺstícítkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

16 02 13
Vyřazená zařĺzení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 0209 aż
16 02 12

16 05 06 Laboratornĺ chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahujĺ nebezpečné látky

19 02 05 Kaly z fuzikálně_chemického zpracování obsahuiícĺ nebezpečné látkv (č / tuna

190811 Kalv z bioloqického čiśtění průmvslowch odpadních vod obsahuiící nebezoeČné látkv (č / tuna

(č l tuna1908í1 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
'kaly z kalové koncovkv

K výše m VE platných předpis

ł



Marius Pedeľsen -r7^-
7. Nasmlouvané dľuhy odpadů kategorie "ostatnĺ"

vč.

z

vč.

K výše uvedeným DPH vo výši podle platných

8. Nasmlouvané druhy odpadů pro výkup

K výše uvedeným DPH ve podle

9. Přĺpadný jĺný druh odpadu lze sjednat s dodavatelem na základě pĺsemnó dohody sepsánĺm dodatku této smiouvy.

10' Náklady nutné k zajištěnĺ přepravy odpadú:
Pro přepravu bude pouŽito odpovídajĺcí techniky' vybavené dle poŽadavků ADR' v závislosti na mnoŽství a druhu odpadu

Cena

/ tuna

I

K

Katalogové č. Název odpadu Cena

10 13 04 z kalcĺnace a I ,/tuna _

Yě.lqplglry-

č / tuna

_Jna

't5 01 03 Dřevěné obaly

17 02 01 Dřevo

17 A2 03 Plastv

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod Číslem 17 05 03

19 08 0'l Shľabkv z česlĺ

19 08 02

20 01 01

2A 02 01

20 03 01 komunálnĺ

Cena výkupuNázev odpaduKatalosovó č.

, . :una15 01 01 Paoĺrové a łepenkové obaly

Plastu17 0203

Popis ěinnosti

Cisterna - manipulace r/ 15 min

Cisterna - doprava )/km

JNK svoz odpadu - paušální cena lč / svoz

JNK maĺé svoz odpadu _ pauŠální cena Kč i svoz

JNK svoz odpadu - doprava km

--,--..i/ 15 min

-nc/den/ks

JNK manipulace

Pronájem kontejneru MsTs 20 otevřený

Pľonájem kontejneru Abroll 9 otevřený (ćlden/ks

:lden/ksPľonájem kontejneru Abroll 16 otevřoný

Pronájem kontejneru AV|A B otevřený Áčiden/ks

Pronájem zastřešeného vanového kontejnoru 7cbm (č/měsíc/ks
^a^í^L ńi^lńi-lričtována ve



Maľius Pedeľsen IA.-i
cehy za svoz, sběr a odstraněnĺ nebo využití odpadu pro stanovište čov Rybitvĺ

Odpad Název odpadu

rrove a

Pąpĺpy_é -a tępenbové p-bą!y_ .'- p1onájęry' Ę9p!.

Plastové obaly * pronájem nádoby

Typ nádoby Ks

1 '1001

I 1001 1ks

EC5

1 100t

1ks

1ks

1 100r 1ks

b

lnterval MJ Cena
I

15 0'ĺ

15 01 01

15 01 02

rok

rok .

svoz

_ ^'^ ^^ 1{č

: :-:..': :- i:* .. .

kalové

-ĺč

_....._. .:-_ ._-__

20 03 01

03 01 $m'ěs1ý !ĺoryuná|!]Ĺ odpąq'pv-q3 sop'ą(tł 1 100t

K výše uvedeným cenám bude ĺ]ćtována DPH ve výši podle platných předpĺsú'

nácoQy

V Pardubicĺch' dne:

Za objednatele: ?8. 0s, 2018

V Pardubicích' dne:

Za zhotovitele:

Marius Pedersen a.s.

ilłlętľiu* i'l.'.-.ř'. .. -.

píovo'.

F!\

"lł.* 
p., /ę

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

lng' Aleš Vavřička
př^/^^'{Ą ńřô.lśłáVénstva

Bc. Radek Sokol
oblastní man'ažerĺ] /i

\/, 
ľ

#

svoz

rok

rď.

1 100 I

11 1ks

1 ks . 1x14

svoz

sl9_ł

rok

1ks

Zvon 1'ĺ00 l

1í00l

1 ks

noviště ką]oyé hoqpg'dái_gtv i
15 01 02

- svoz

n

nádoly

Plastové obaly - svoz odpadu

15 A1 02

15 01 07

í5 01 02 Plastové


