
Marius Pedeľsen
Dodatek č.4 ke smlouvě č. 2a15025

článek 1.: SMLUVNĺ STRANY

1.1 Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a,s.

spoleČnost je zapsána u: Krajského soudu v Hradci Králové' oddĺl B' vložka č' 999

Sídlo: Teplého 2014' 530 02 Pardubice
KontaktnÍadresa: BtoV Pardubice' P,o'BoX 48, 533 54 Pardubice - Rybitví

Zastoupený: lng' Alešem Vavřičkou' předsedou představenstva

lĆ: 60108631 DlČ: cz60108631
lÖP: J010068717
Telefon; 

-f- 
Fax: 

--E-mail: I-
Pracovnĺci pověřenĺ k Úkonům ve věcech této smlouvy:
smluvnĺch: lnq. Aleš Vavřič'ka. předseda představenstva

technických: lng#
Dále jen " objednatel '

1'2 Zhotovitel: Marlus pedeľsen a.s.
spoleČnosl je zapsána u: Krajského soudu v Hradci Králové - oddĺl B' vloŽka 389
Sídlo: Průběžná 194013,500 09 Hradec Králové
Zastoupený: lng' LuboŠem Zygmundem, oblastním manažeĺem
Bankovnĺ spojenĺ: tsoB Hradec Královó Číslo rjčtu:

Teleíon: a- Fax:
Pracovníci pověření k Úkonům ve věcech tĺĺto smlouvy;

obchodních; lng. Luboš Zygmund, ob|astní manaŽer
technických: Ę_r_
Dále jen " zhotovitel ''

Ę.
cz 42194920

-
Smluvnĺ strany se dohodly' s platnostĺ od 1.4.2019 na změné přílohy č' 1.

ostatnĺ ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti'

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přĺčemŽ kaźdá ze smluvních stran po jeho podpisu obdrŽí po jednom vyhotovenĺ

CENĺK SLUŽEB PLATNÝ oD í.{2ol!

1. Nasmlouvanó druhy odpadů kategorie "Nebezpečný'

ě

1'l

CenaNázev odpadu

--.ič/tunaObaĺv obsahuiícĺ zbvtkv nebezpečnÝch látek nebo obalv těmito látkami znečištěné

/ tuna15 02 02
Absorpční činidla, Íiltračnĺ materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpočnÝmi látkamĺ
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné sloŽky neuvedená pod čĺsly 16 0209 aż
16 02 12

Laboratornĺ chemikálie a jejich směsĺ, ktoré jsou nebo obsahují nebezpečné látky
{-č 1!!!Ł--
i KČ/tuna

_rc,qalE_
16 05 06

Kalv z fuzikálně_chemického zoracovánĺ obsahuiícĺ nebezoečné látkv / tuna19 02 05

- -vv'vv '.Ć / tuna'19 08 11 Kaly
* kalv

z biologického Čištění prumyslových odpadnĺch vod obsahující nebezpečné látky
z kalové koncovkv

t{ uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši pod|e platných předpisil
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2' Nasmlouvanó dľuhy odpadů kategorie "ostatní"

K výśe cenám bude účtována ve

3' Nasmlouvané druhy odpadů pro vý|ĺup

\

Csna

:una

.!Jna

i tuna

Yą_dlpląy

lč, doprav

/t.vč dopravy

.. tuna

.,.Ć/

- '(č l tuna

/ tuna
cenám bude ve rnýśi podle platných

4. Přĺpadný jiný druh odpadu lze sjednat s dodavatelem na základě pĺsemné dohody sepsáním dodatku této smlouvy

5. Náklady nutné kzailötěnĺ přepľavyodpadú:
Pro přepravu bude pouŽito odpovĺdajícĺ techniky, vybavené dlo poŽadavků ADR' v závislostĺ na mnoŽstvĺ a druhu odpadu

Csna

,.č / 15 min

_. ..,n

i / svoz

.-: / svoz

š/km

- ''č/15min

-.-',.ći den / ks

vvlvv Í\u / den / ks

-,--..J/den/ks

--,vv lrč / den i ks

lěsĺc / ks

Ná:ev odpaduKatalogovó č.

10 13 04 a hašení

Dřevěné obaĺv1s 01 03

17 02 01

Plastv17 02 03

17 05 A4 í neuvedené

Shrabkv z česlĺ19 08 01

19 08 02 z

PaoÍr a leoenka20 01 01

20 02 01 od

SměsnÝ komunální odpad20 03 01

Nfucv odpadu 

-

Katalosová č'

rové a15 01 01

17 A2 03

Popls člnnosti

Cisterna - manipulace

Cisterna - doprava

JNK svoz odpadu - paušální cena

JNK malé svoz odpadu * pauśální cena

JNK svoz odpadu - doPrava

JNK manipulace

Pronájom kontejneru MSTS 20 otevřený

Pronájem kontejneru Abroll 9 otevřený

Pronájem kontejneru Abľoll 16 otevřený

Pronájem kontejneru AV|A 8 otevřený

Pronájem kontejneru Abroll otevřený pro odpad kat.č. 19 02 05

Pronájem zastřešeného vanového konĘneru 7cbm

uvedeným cenám DPH ve uiši podle

--..-!měsĺc/ks
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',Áy rrsvoz, sběr a odstraněnĺ nebo vyuŽití odpadu pľo stanovišto Čov Rybitvi

Odpad l,láeev odpadu Typ nádoby ] Ke l lnterval MJ Gena

l
i

I

:

I

I
.j. Ę4ĺ1orĺé s jąĹleks-v_é pbą|y - p-Lo!{jgĹľ' nádgby , 001 1ks11

15 01 01 Papi1ové ą]ępęnkové gbaly;sygz qdpadp , 001 t 1

150 101 -_.pĽq!éjgry ĺo.n!. -'-- EC5

15 01 02
Plastové obaly * pronájem nádoby 1 100 r 1ks

. qtąnoviště.!ą!9Yé hasp9dářsw_í

Plastové obaly - svoz odpadu
stanoviště kalovó hospodářství

.15 01 8? _ Pląstwé 9!g!y --pĺoĺ'ájęm '1ád_o_by 1:!00! i 1ks

1 1001

rok

svoz

1ks 1x 14 rok

4 |.lYy Í\u

rok

15 01 02 10CI I 
)

15 01

15 01

CIz

07

Plastové 9baly ; sĺq4. o_dpaflu

s

15 01 07 1 S.||e11ě'ą_é_ obaly - sygz

rol

tnýzva svoz

rok

1ks yý?va . svoz

rel

1ks u-ý4!ą

Zvon 1100 I

, Zvon 1100 I

:

20 03 0 ! 1 Směsný kgmgná|ni qdp?d . PĺQlÓj9p 1ád9by :t 199 1ks

20 93 0'! .$mě91ý_ksmcnálnĺ olpad * s1oz-qd!ąQ*t'l

K výše uvedeným cenám bude účtována DPH ve výŠi podle platných předpisů

Za objednatele:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicĺch, dne: 
'Áľ 

. { Jrł1

lng. Aleš VavřiČka l
předseda přodstavensýa

V Pardubicĺch' dne

Za zhotovitele:

Marius
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