
DODATEK CISLO: 1

KE sMLouvĚ Číslo:3404
zAJlŠTĚNĺ svozu A oDsTRAŇovÁruĺ oDPADU

PROVOZCEM: oBJEDNÄTELEM:

V návaznosti na novelu zákona o odpadech a navýšení poplatku za odpad se s rjčinností od 1 .1.2021 mění výše ceny
za zajiŠtění svozu a odstranění odpadu. Z uvedenéhó vyplývá'změna smlouvy v Části lV. cENoVÉ PODMíNKY täkto:

w.
cENovÉ PoDMÍNKY

Na sjednanýĺozsahplnění jdeza celoroční období o tuto cenu zasyoz a odstraňování odpadu

Technické sluŽby města Clronrutova,
příspěvková organizace

rráměstí 1.i|ĺ{.áje89lŻ1
430 Chomutov
ftl:00079065 DIC: CZO0O79O65
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbyňkem Koblížkem
Bankovní spojení: L "',''
Číslo účtr"
Telefon:
zapsána v obchodním rejstřÍku vedeném u Krajského
soudu v Ustí n.L v oddílu Pr.' vlożce číslo 630'

SUEZ CZ a.s.

Španělská IOTna
120 00Pĺaha 2

IC: 25638955 DIČ CZ25638955

Cena vč. DPH - Kč

V Chomutově dne: 18.l2'2020

Za p ro Voz c e ;Tęchni' sĺuŽbyměstaUnouruľ
.. lspěvková organizace

In{.Zbynęk KoblíŽek
ředite1

Cenaza 1 ks nádoby Cena bez DPH - Kč
Typ nádoby: kontejner 1x týdně

Počet nádob 1 11 786,88 il 786,88 2I% 14 262,12

SOUHRN i I 786,88 14 262,IŻ

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinosti od 1'7. 2016 uveřejnit dle zákova č' 340/2015sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody' kteými se
smlouva doplňuje, mění nahrazuje nebo rušĺ, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle
tohoto odstavce se rozumí vloŽení elektronického obrazu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o registru sluv do registru smluv

Pokud nebude objednatel s návrhem cenové úpravy souhlasit, sdělí toto provozci pĺsemně do 10-ti dnů od obdżení cenové úpravy.
V takovém případě má provozce právo od smlouvy odstoupit ke dni změny ceny, coŽ oznámí písemně objednateli s provedením
vyúčtování provedených výkonů.

Pokud objednatel po sdělení cenové změny tuto písemně neodmítne do 1O-ti dnů ode dne oznámení' má se zalo, že se změnou
ceny souhlasí'

ostatní cásti smlouvy zůstávají beze změny

v..... ... .......dne... t t 02' 2021

Za obj'ącjfiä:oa#,';'Í_.i_,'iii;
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TEcHNlcKE SLUŽBY
MESTACHOHUTOVA ex
přĺęěvková o.sanizace ę9j

430 01 Chomutou, ná-. 1. máje 8slCo: 00079065, DlČ: cz0oo79o65


