
l‘NIr 2r

Marius PedersenDODATEK C. 15 KE SMLOUVE o
POSKYTOVANI SLUZEB C. 1091065697

éiSLo SMLOUVY:
INTERNi CiSLO SMLOUVY:

1091065697
1014139601

CLANEK I. SMLUVNi STRANY Objednatel — zasilatelské adresa
Denni a pobytové sociélni sluiby,

Objednatel — sidlo
Denni a pobytové sociélni sluiby,
pfispévkové organizace
Hradecka’ 2905
470 06 Ceska Lipa

100: 48282961
DIC: neni platcem DPH
CiS|O UCtUI
IBAN:

Objednatel - provozovna
Denni a pobytové sociélni sluiby,
pfispévkové organizace
Jiini 1970/29
470 O1 Ceské Lipa
ICP - 4828296217

Zhotovitel - sidlo
Marius Pedersen a.s.
Pr0béiné 1940/3
500 09 Hradec Krélové

160: 42194920
DIC: CZ42194920
Cislo Uétu:
IBAN:

Zhotovitel — provozovna
PJ MP Ceské Lipa
5.kvétna 3031
470 O1 Ceské Lipa

Hradecké 2905
pfispévkové organizace

470 06 Ceska’ Lipa

Zastoupeny:
Spisové znaéka:
e-mail pro fakturaci:

Kontaktni osoba:
Telefon:
e—mail:

Zastoupeny:
Spisové znaéka:

e-mail pro fakturaci:

Kontaktni osoba:
Telefon:
e-mail:

Mgr. llona Pirkové - feditelka
Pr 523 - Krajsky soud Usti nad Labem

Judita Ondfejkové

lng. Michal KonCeI — oblastni manaZer
Krajskym soudem v Hradci Krélové,
oddil B vloZka 389

Kater‘ina Kérové

Smluvni strany se nize uvedeného dne, mésice a roku dohodly na uzavfeni tohoto dodatku ke smlouvé.
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CLANEK II. PREDMET DODATKU

1. Smluvni strany se niZe uvedeného dne, mésice a roku dohodly na nasledujicich zménéch uzavfené Smlouvy,

kdyz nové znéni Clénkfl smlouvy Ci jeji pfilohy nové zni, jak je uvedeno v tomto dodatku niie.

Pfiloha C. 1 Smlouvy se méni a ode dne uéimosti tohoto dodatku zm’, jak je pfiloZena k tomuto dodatku.

Ostatni body Smlouvy a pfedchozich dodatkfl se neméni a zflstévaji déle v platnosti. Dodatek je vyhotoven ve

dvou vytiscich, z nichi kaidé ze smluvnich stran obdrzi jeden vytisk.

Tento Dodatek je projevem shodné a svobodné vflle obou smluvnich stran, které se 5 Dodatkem i se vSemi jeho

pfilohami sezna’mily a s jejich znénim souhlasi, coi potvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

Dodatek spoleéné s pi‘ilohami nabyvé platnosti dne 01.01.2021.

Nedilnou soucasti tohoto Dodatku je pfiloha C. 1 Cenik poskytovanych sluZeb

Dne 31.12.2020, Ceska Lipa

Za objednatele: Mgr_ Ilona Pirkova — reditelka Za zhotovitele: Ing. Michal Konéel - oblastni manazer
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PRILOHA C. 1 CENiK POSKYTOVANYCH
SLUZEB C. 1091065697

Objednatel — sidlo
Denni a pobytové sociélni sluiby,
pfispévkové organizace
Hradecka’ 2905
470 06 Ceské Lipa

100: 48282961
DIC: neni plétcem DPH
Cislo Uétu:
IBAN:

Objednatel - provozovna
Denni a pobytové sociélni sluiby,
pfispévkové organizace
JiZni 1970/29
470 01 Ceska Lipa
ICP — 4828296217

Zhotovitel — sidlo
Marius Pedersen a.s.
PrflbéZné 1940/3
500 09 Hradec Kralové

100: 42194920
DIC: 0242194920
Cislo 06:10:
IBAN:

Zhotovitel — provozovna
PJ MP Ceské Lipa
5.kvétna 3031
470 01 Ceské Lipa

Marius Pedersen

CENiK PLATNY OD 01.01.2021

Zastoupeny:
Spisova znaéka:
e-mail pro fakturaci:

Kontaktni osoba:
Telefon:
e-mail:

Zastoupeny:
Spisové znaéka:

e-mail pro fakturaci:

Kontaktni osoba:
Telefon:
e-mail:

Mgr. Ilona Pirkové - Feditelka
Pr 523 - Krajsky soud Usti nad Labem

Judita Ondfejkova

lng. Michal Konéel — oblastni manaier
Krajskym soudem v Hradci Krélové,
oddil B vloZka 389

Katerina Kérova
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V této pfiloze C. 1, které je nedI’Inou souéésti Smlouvy 6. 1091065697, jsou uvedeny typy poskytovanych sluZeb.
které bude zhotovitel pro objednatele vykonévat.

ODSTRANENi NEBEZPECNYCH ODPADU
1091065697 (1014139601) Jiini 1970/29, Ceska’ Lipa 1, ICP: 4828296217

Sluiba Odpad Nézev odpadu Cena za MJ MJ

Odpady, na jejichi sbér a odstrafiovani jsou kladeny zvlé§tni 24 000,00 CZK T
Odstranem odpadu 180103'N'000 pozadavky s ohledem na prevenci infekce - bez specifikace

Na odpad katalogové éislo 18 01 03 mé Objednatel ve vlastnictvi nédobu o objemu 240 |.
Odpad v nédobé bude uloien a uzavfen v pevnYch, nepropustnYch pytlich k tomu uréenYch nebo v Klinik boxech na jednorézové
pouziti. Z bezpeénostnich a hygienickych dflvodfi musi byt tyto nebezpeéné odpady uklédény do atestovanYch nédob ktomu
uréeny’tch — viz niie — tabulka Zboii. Ostré pfedméty nesmi byt uklédény do pytlfl, nybri do atestovanych Klinik boxfl.

Pozn.: Odvoz nebezpeénych odpadu bude realizovén po domluvé s mistrem provozu —- Ondfej Fitz, tel.: 602 790 488,
602 180 400, mpcl@mariuspedersen.cz.

DALSi SLUZBY

1091065697 (1014139601) Jiini 1970/29, Ceska’ Lipa 1, ICP: 4828296217

Sluiba Typ provozu Cena za MJ MJ

Poplatek za vystaveni OLPNO/SEPNO bez svozu NO 250,00 CZK KS

Svoz NO bez vystaveni OLPNO/SEPNO 350.00 CZK SVOZ

Svoz NO vé. vystaveni OLPNO/SEPNO 600,00 CZK SVOZ

Pfivodce odpadu ma‘ legislativni povinnost ohlééeni pfepravy NebezpeénYch odpadfl do systému SEPNO.
Pokud nedojde k ohlééeni pfepravy dle platné legislativy. nebude odpad firmou Marius Pedersen a.s. pfebra‘n.
Objednatel mé moinost vy’tbéru ze shora nabizenych sluieb nebo ohlaéovaci povinnost do systému SEPNO provést sam.

2302i
1091065697 (1014139601)

Nézev zboii Cena za MJ MJ

Klinik box 30| 250.00 CZK KS

Klinik box 60! 330,00 CZK KS

Pytel 120 | - éerveny 8,00 CZK KS

Pytel 240 | - (:erveny 15.00 CZK KS

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dne 31.12.2020, Ceska LI'pa

Za Objednatele: Mgr. Ilona Pirkova - feditelka Za zhotovitele: Ing, Michal Konéel - oblastm’ manaZer
I

' '
“
1:--
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SMLOUVA o POSKYTOVANI SLUZEB
SKO, SO.

CLANEK I. SMLUVNi STRANY

Objednatel — sidlo
Denni a pobytové sociélni sluiby, pfispévkové

organizace
Hradecka 2905
47006 Ceské Lipa

ICO: 48282961
DIC:
Cislo UCtu:
IBAN:

Objednatel - provozovna
Denni a pobytové sociélni sluiby, pfispévkové
organizace,
dle rozpisu v ceniku v pfiloze

Zhotovitel - sidlo
Marius Pedersen a.s.
Prflbéina 1940/3

50009 Hradec Kralové

160: 42194920
010: 0242194920
Clslo 00m:
lBAN:

Zhotovitel — provozovna
PJ MP Ceské Lipa
5.kvétna 3031
470 01 Ceska Lipa

Marius Pedersen

(:iSLo SMLOUVY:

7‘

‘4

J1000401
lNTERNl CISLO SMLOUW: 10142697

Objednatel - zasilatelska adresa

Denni a pobytové sociélni sluiby,
pfispévkové organizace
JiZni 1970/29
470 01 Ceska Lipa 1

Zastoupeny:
Spisové znaéka:

e—mail pro fakturaci:

Kontaktni osoba:
Telefon:
e-mail:

Zastoupeny:
Spisova znaéka:

e-mail pro fakturaci:

Kontaktni osoba:

Telefon:
e—mail:

Mgr. Ilona Pirkova, feditel
Pr 523 vedena u Krajského soudu v
Usti nad Labem

Judita Ondl‘ejkové

Ing‘ Michal Konéel - oblastni manaier
Krajskym soudem v Hradci Kra'lové,
oddil B vloika 389
r

Jiraskova Jitka

Pracovnici obiednatele povéfeni k flkonum (vyjma prévnich jednéni) ve vécech této Smlouvy:

technickych:

provoznich:

Judita Ondfejkova, tlf.:

Judita Ondfejkova, tlf.:

Pracovnici zhotovitele povéf'eni k L'xkom'lm (vyjma prévnich jednéni) ve vécech této Smlouvy:

technickych:

provoznich:

dispeélnk:

Smluvni strany se ae uvedeného dne, mésice a roku dohodly na uzavfeni na’sledujici

Daniel Jukl, MT: , email:

Rfliena Rfiziékova, MT: , email:

GSM: , email:

Smlouvy_
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(:LANEK u. PREDMET SMLOUW

1 . Predmétem Smlouvy je zajiéténi slqy sbéru. svozu a vyuiiti a/nebo odstranéni smésného komunalniho odpadu

(dale jen ,,SKO“), a/nebo sbéru, svozu a vyuiiti separovanych sloiek komunélniho odpadu jako je odpadni papir,

plasty, sklo. biodpad, kovy a pi‘ipadné dalSi sloiky (déle jen .,SO“), tj. zajiéténi pf‘epravy‘ vyuZiti a/nebo

odstranéni odpadfl ve vlastnictvi objednatele zhotovitelem, néjem sbérnych nédob a poskytovéni ostatnich

sluZeb. kdyZ popis rozsahu a podminek pfedmétu plnéni je sjednén touto Smlouvou véetné jejich pfiloh.

éLANEK III. ZAVAZKY SMLUVNiCH STRAN

1 _

2.

Zhotovitel se zavazuje:

a) realizovat Fadné tuto Smlouvu v souladu sjejimi ustanovenimi, dodriovat ustanoveni pfisluénS/ch zékonfl

tykajicich se odpadového hospodéfstvi v platném znéni, jakoz i daléich zavaznych norem a zékonfl Ceské

republiky,

Zhotovitel ie ogrévnén:

a)

b)

C)

poiadovat od objednatele; potfebnou souCinnost spoCivajI'ci zejména vzajiéténi pfistupu a pfijezdu

odpovidajicimi pi‘epravnimi prosti‘edky ke sbérnym nédobém na shromaidovani odpadfl objednatele:

umoinéni naloZeni odpadu a manipulace sodpadem na misté shromaidovéni odpadu; pfedévani

pisemnych dokladfl a informaci o odpadech (napf‘ zékladni popis odpadu, deklarace kvality odpadu apod.):

poskytovani informaci o svych potfebéch k fédnému plnéni,

v pfipadé zjiSténi nesouladu odpadu s odpadem pfipustnym a sjednany'Im v této Smlouvé a/nebo nesouladu

jeho umisténi s umisténim sjednanym (mimo uréené nédoby) a/nebo nezajisténi sjednané souéinnosti ze

strany objednatele. odpad nepfevzit a okamZité tuto skuteénost oznémit objednateli, kdyz v takovém pi‘ipadé

nemusi Zhotovitel zajistit provedeni celé a/nebo dotCené éésti sluzby a ma nérok na uhrazeni veékech

vzniklych nakladfl vzniklych z dflvodu poruSeni na strané objednatele,

neplnit své zévazky vyplyvajici z této smlouvy v pfipadé. ie je objednatel v prodleni s Uhradou ceny v trvani

deléim nez 7 kalendéfnich dni p0 splatnosti faktury - dafiového dokladu zhotovitele.

Ob'ednatel se zavazuje:

8)
b)

C)

d)

dodriovat ustanoveni zékona o odpadech v platném znénl'. jako: i dalSich norem a zakonfl Ceské republiky.

fédné a véas provédét Uhradu sluzeb zhotoviteli ve vyéi dle podminek této Smlouvy a to zpflsobem a

v terminech dohodnutych v této Smlouvé,

zajistit fédné a vCasné poskytnuti souéinnosti, zejména zajistit vstup zaméstnancfl zhotovitele Ci tfetich osob

vykonévajici Cinnost jménem zhotovitele, vjezd a vyijezd vozidel zabezpeéujicich poskytovéni slqy ke

sbérnym nadobém. pfedévat r‘édné a véas doklady a informace o odpadech a svych potfebéch k Fédnému

plnéni této Smlouvy,

neprodlené oznémit zhotoviteli véechny skuteénosti, jei mohou mit vliv na fadné plnéni pf‘edmétu Smlouvy

(neprfljezdnost komunikace, zména vlastnika objektu, adresy, kontaktnich a fakturaCnich Udajfl objednatele

apod.),

Obiednatel ie ogrévnén:

a) poZadovat po zhotoviteli plnéni predmétu Smlouvy dle podminek této Smlouvy.

Prava a povinnosti smluvnich stran. které vyplyvaji z konkrétniho popisu obsahu, rozsahu, zpflsobu. podminek a

Casu plnénl' vymezenych v pfilohach Smlouvy, maji v pf‘ipadé rozporu s ujedna’nimi obsaienymi pfimo v textu

této Smlouvy pfednost.

CLANEK IV. OBCHODNi PODMiNKY POSKYTOVANYCH SLUZEB SBERU, svozu A wuZITi

1 .

AINE'BO ODSTRANENi SMESNEHO KOMUNALNiHO ODPADU, SEPAROVANYCH
SLOZEK KOMUNALNIHO ODPADU

Zhotovitel se zavazu‘e:

a) zajist'ovat odvoz SKO a/nebo 80 v terminech dle této Smlouvy ze sbérnych nadob zajie'sténych i‘édné a vCas

objednatelem na jeho néklady a/nebo z nadob pronajaty'Ich zhotovitelem. pokud byl néjem s objednatelem sjednén“

kdyi sbérné nédoby musi odpovidat standardu odpadovych nédob (popelnice plastové P60, P80, P110/120, P240

3 P340. kontejnery plastové K660, K770 a K1100) a technickym i kvalitativnim provedenim odpovidat zésadém

bezpeénosti préce pfi manipulaci s nimi‘ zajistit vyuZiti a/nebo odstranéni odpadfl. pfipadné daléi sluiby sjednané

v této Smlouvé.

b) poskytnout objednateli. na jeho vyiédéni a 23 L'Jplatu sbérné nadoby pro shromaZdovani odpadfi, pfipadné daléiy,
Strénka 2 z 10 I;
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technické zafizeni dale definovana’ touto Smlouvou, u sbérnych nadob pronajatych zhotovitelem objednateli
prova’dét jejich Udribu a nahradit nédobu, které je z technickeho a bezpecnostniho hlediska da‘ie nepouzitelna.

c) p0 provedeni vysypu vrétit sbernou nadobu na misto odkud byla prevzata,

d) odstranit pfipadné zneéiéténi zpflsobené zaméstnanci zhotoviteie pfi manipulaci s nadobami,

e) v pripadé nedodrz‘eni terminu odvozu SKO a/nebo SO 2 dflvodu na strané zhotovitele zajistit néhradni provedeni
této slqy nejpozdéji do 48 hodin,

f) v pfipade neprfijezdnosti svozové trasy nebo jinych pi‘iéin, ktere nejsou na strané zhotovitele. zajistit néhradni
reSeni po dohodé s objednatelem,

g) Upravu cen provédét vyhradné vydénim nového Ceniku ve formé Cenového vyméru, ktery nahrazuje dosavadni
aktuélni Cenik — Cenovy vymér tvofioi pi‘ilohu o1 teto Smlouvy, pOCinaje od jeho platnosti urcené zhotovitelem, v
dobé ne kratéi nez 3O kalendérnich dnCi pred datem jeho platnosti.

Ob’ednatel se zavazuje:

a) objednat u zhotovitele odvoz, vyuZiti a/nebo odstraneni SKO a/nebo SO 2 takoveho mnoistvi sbérnych na’dob, aby
pri dohodnutem intervalu poskytovani sluiby nedochazelo k jejich preplnovéni. Odvoz volné vysypaneho odpadu a
odpadu uloieného mimo sbérne nédoby, kromé pytICi poskytnutych zhotovitelem. neni predmetem teto Smlouvy,

b) zi'idit na vlastnich nebo objednatelem uZivanych pozemcich stale stanoviété sbérnych nédob tak, aby byla
rozmisténa podel svozove trasy (pokud neni vyslovne dohodnuto jinak, jsou svozove trasy vedeny po vei’ejnych
komunikacich se zajiéténou zimni L'Jebou) a nest odpovédnost za fa'dne u2iveni pozemkfl z pohledu pfisluSnych
vyhla’éek a zékonfl v plném znéni, predevéim zékona o pozemnich komunikacich, hygienickych pfedpisfii a
majetkopra'vnich vztahL": k pozemku stanoviéte sbérnych nédob,

c) zajistit ve svozovych dnech nejpozdéji v 6.00 hodin zaméstnanciiim zhotovitele pfistup z vefejné komunikace ke
stanoviétim nédob a moinost manipulace s nimi; svozovym dnem se rozumi stanoveny den od 6.00 do 22.00
hodin. Nezajisti-Ii objednatel pristup ke sbérnym nadobém (prekaiky na komunikaci pro prfljezd vozidel, snéhove
zavéje, nadoby za plotem atd.) a moZnost manipulace s nimi, jsou zaméstnanci zhotovitele opravnéni na'dobu
nevyprazdnit. Tuto skutecnost jsou povinni ozna’mit objednateli. Objednatel nema’ v takovem pfipadé nérok na
slevu Ci nahradni odvoz z dflvodu neprovedeni sluiby. Na’hradni odvoz mflie byt po dohode smiuvnich stran
proveden zhotovitelem jako placena slqa mimo pravidelny odvoz‘

d) Setrné manipulovat se sbérnymi nédobami ve vlastnictvi zhotovitele a neprodlené oznémit ztratu, poékozeni nebo
zniCeni na’doby nebo étitku s oznaéenim typu sluiby,

e) zavazuje nepi‘etéiovat sbémé nédoby, pficemi maximélni hmotnost sbérnych nédob s odpadem je: P60I aZ P120l
40 kg, P240| 96kg, K660| az K1100l 250kg, zvon 1100I—1500I 400 kg. zvon 2100i-2500I 600 kg, zvon 3300| 800 kg.

f) sbérné nédoby pouiivat pouze k odklédéni odpadu, pro ktery je pfisluéné nadoba urCena. Objednatel bere na
védomi, 1e do sbérnych nédob je zakazano odklédat jiné odpady, které nemaji charakter prisluéného druhu
odpadu jako napi“. predméty nadmérne velikosti a hmotnosti. stavebni sut‘, pneumatiky, akumulatory, zeminu‘
vétve, uhynulé zvirata, ropné produkty, chemikélie a jedy, zapalné nebo vybu5né Iatky, kapalne a kaéovite odpady,
kaly, odpady infekéni, da'le odpady. ktere mohou v zimé ve sbérne nadobé zamrznout, odpady, které by mohly
ohrozit bezpeCnost obsluhy sbérove techniky nebo sbérovou techniku poékodit, horky popel, odpady sbirané zviaét‘
formou ambulantniho sbéru nebezpecnych sloiek komunélniho odpadu. Pfipady nedodrieni predepsaneho druhu
odpadu budou reseny individuélné upozornénim, pozastavenim odvozu nebo jeho zruéenim s tim, 2e objednateli
mohou byt vCtova’ny vznikle vicena’klady. které se zavazuje uhradit,

g) uhradit zhotoviteli naklady spojene s pfistaveni’m sbérove nadoby, které mu byla pred tim odebréna pro neplaceni
ceny za poskytovanou sluibu. pripadné pro neplneni ostatnich podminek teto Smlouvy Ci jejich pi‘iloh.

Zhotovitel je opravnén zajistit provedeni sluiby dle svého vybéru i jakoukoli treti osobou, které je Oprévnénou
osobou dle Zékona o Odpadech pro p|néni predmétu teto Smlouvy. Zhotovitel neni, pokud to neni vyslovné
sjednano‘ vézén pi‘i plneni teto Smlouvy pokyny objednateie. Objednatel souhlasi a poskytne odpovidajici
soucinnost, aby pro pi‘ipad, kdy zhotovitel zajisti pinéni pi‘edmétu teto Smlouvy treti osobou. byla evidence
odpadfl vrozsahu takového plnéni’ treti osobou vedena primo mezi objednatelem a touto treti osobou a
v prisiuéne evidenci nebyl veden zhotovitel, to vée za podminky, 2e tento zpflsob evidence urci zhotovitel.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze ujednani o zpflsobu vedeni evidence a vedeni evidence odpadu podle
predchazejici véty nema iédny vliv na prevod vlastnickeho prava kodpadu podle dale sjednanehoi Smluvni
strany sjednévaji, 2e vlastnicke pra‘vo k odpadu precha'zi vzdy a vylucné z objednatele na zhotoviteie predanim
prisluéneho odpadu objednatelem zhotoviteli nebo treti osobé, kterou pouiil zhotovitel pri zajiéténi provédéni
slqy. Predénim se pro tyto uoely rozumi vysypéni/naloieni odpadu ze sbérne nédoby na/do dopravni
prostredek zhotovitele nebo zhotovitelem pouiite tfeti osoby pro provedeni sluiby. Vpi‘ipadé, 2e zhotovitel
povefil k plnéni pfedmétu teto Smlouvy treti osobu, pak za véechna prava a povinnosti vyply’vajici z pra’vnich
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norem a/nebo z plnéni této Smlouvy a to i tfeti osobou dle pokynu zhotovitele, odpovida objednateli vyluéné

zhotovitel.

4. Smluvni strany se dohodly, sohledem na specifika poskytovaného plnéni, 2e nebude dochazet kpf‘edéni a
pfevzeti poskytnuté sluiby a slqa bude provedena jejim dokonéenim, a to postupné. vzdy naloZenim
pfisluéného odpadu znadoby na dopravni prostfedek a néslednym pfedénim odpadu kvyuiiti a/nebo

odstranéni’.

éLANEK v. PRONAJEM ZARiZENi

1. Zhotovitel pfenecha. pokud je to ve Smlouvé vyslovné konkrétné sjedna'no, za sjednanou Uplatu objednateli do
doéasného Uplatného uZivani majetek (dale take jako ,.Zai‘izeni“) uvedeny v pfiloze 6.1 této Smlouvy.

Pfenechané Za/izeni je majetkem zhotovitele. neni-|i ve Smlouvé ujednano jinak. K pi‘enechani Zarizeni dojde

rozmisténim na prisluéné stanoviété nebo protokolérnim predanim Zai‘izeni Objednateli. Zhotovitel se zavazuje

rozmistit Zafizeni na stanoviété nejpozdéji do sjednaného dne zahéjeni poskytovéni slqy, a to 23 podminky, 2e
k rozmisténi poskytne Objednatel rédné a voas souéinnost, zejména 2e Objednatel zajisti zhotoviteli neomezeny
pfistup a pfijezd na misto umisténi (stanoviété). Objednatel se zavazuje Zaf‘izeni prevzit a pouiivat pouze pro

1’16e tomu odpovidajici a vsouladu spokyny zhotovitele a hradit sjednané néjemne’. Kprevzeti Zafizeni

objednateiem dojde bez daléiho zahéjeni'm poskytovani slqy, pokud nebude poiadovat zhotovitel osobni

(fyzické) prevzeti na mistech umisténi. O predani a pi‘evzeti, bez ohledu na to, zda se jedna o prevzeti osobni Ci

pf‘evzeti zahéjenim sluiby, smluvni strany sepiéi a podepiéi zépis/protokol/potvrzeni, jestliZe to bude zhotovitel

poiadovat

2. Najem Zarizeni je sjednan na dobu v délce trvani této Smlouvy. Dnem ukonéeni Smlouvy dochazi souCasné bez

daléiho ke zruéeni néjmu Zarizeni. Objednatel je povinen pi‘edat bezodkladné p0 ukonCeni celé Smlouvy a/nebo

ukonéeni' néjmu Zafizeni zhotoviteli Zafizeni ve stavu odpovidajicim rédnému uZivéni a bez jakychkoli odpadi'}
nebo jinych véci uloZenych v Zarizeni, a to predat v misté stanoviété Zafizeni a/nebo v misté uréeném
zhotovitelem, pokud se strany nedohodly pisemné jinak.

3. Objednatel se zavazuje kontrolovat stav Zarizeni. Objednatel se zavazuje ihned pisemné oznémit zhotoviteli
jakékoli faktické oi pravni zmény Zai‘izeni, zejména jejich poékozeni (":i nefunkénost oi odcizeni Ci ztratu Ci
omezeni dispoziéniho nebo uZivaciho préva jakS/mikoli ti’etimi osobami Ci sprévnimi orgény,

4. Objednatel je povinen peéovat o to, aby na Zafizeni nevznikla Skoda. Pééi objednatele podle pfedchézeji'ci véty
se rozumi pfijeti veékerych opati‘eni nezbytnych k tomu, aby Zarizeni nemohlo byt vyuiito k jinému nez
sjednanému (Joelu, poékozeno oi zcizeno jakoukoli treti osobou. Objednatel nesmi' oznaéovat Zarizeni jinym
zpflsobem. nei je dohodnuto. V pripadé odcizeni Zarizeni ma Objednatel povinnost bezodkladné nahlésit zcizeni

Policii CR a vyzadat pro zhotovitele pisemny protokol a tento bezodkladné zhotoviteli pi‘edat.

5. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu zhotovitele nesmi Objednatel prenechat jakékoli Zafizeni do podnéjmu Ci
jiného uZivani tfeti osobé a nesmi Zafizeni jakkoli upravovat. Objednatel neni opravnén Zai‘izeni jakkoli omezit Ci
zatiZit jakymkoli prévnim jednanim Ci skuteénosti, jako napi‘. zri'dit zastavni pravo, pi‘edkupni prévo, zcizit, uCinit
vyhradu 6i jakoukoli jinou dohodou Ci uzavi‘itjakoukoii smlouvu tykajici se Zarizeni.

6. Objednatel i zhotovitel maji prévo najem Zai‘izeni vypovédét i bez dflvodu, pi‘iéemz vypovédni doba zaéiné béZet

prvnim dnem mésice nasledujiciho p0 doruCeni vypovédi druhé strané a skonéi poslednim dnem mésice

nasledujiciho po doruCeni vypovédi druhé smluvni strané. neni-li vtéto Smlouvé dohodnuto jinak. Zhotovitel

maze vypovédét najem Zafizeni v pripadé. Ze Objednatel poruéuje jakékoli svoje povinnosti a zavazky plynouci

z celé Smlouvy (poskytovéni sluzeb), pfiéemz vypovédni doba Cini vtakovém pfipadé 3 dny a poéiné béZet

dnem nasledujicim po doruCeni vypovédi objednateli. Wpovédi dle pfedchézejici véty docha’zi pouze k ukonéeni
néjmu Zaf‘izeni, nikoli celé Smlouvy (poskytovéni sluieb). Objednatel se zavazuje na své néklady rédné a véas
zajistit na stanoviSti odpovidaji'ci Zaf‘izeni pot/ebné pro fédné plnéni zavazkfl zhotovitele z této Smlouvy.

7. V pripadé nemoinosti umisténi Zarizeni na pozemku ve vlastnictvi objednatele, je tento povinen smluvné zajistit
umisténi Zafizeni na pozemku jiného vlastnika.

8. V pi‘ipadé nezbytnosti umisténi Zafizeni na vei‘ejné komunikaci je Objednatel povinen zajistit oznaéeni zarizeni
dle zakona (5. 56/2001 8b., 0 podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich a ozméné zékona

C. 168/1999 8b., 0 pojiéténi odpovédnosti za Skodu zpi‘lisobenou provozem vozidla a o zméné nékterych

souvisejicich zékonfl (zékon o pojiéténi odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zékona c. 307/1999 8b,, ve

znéni pozdéjéich pravnich pfedpisfl.

9. Neni-Ii stanoveno jinak. f‘idi 5e najemni vztah pfisluSnYmi ustanovenimi Oboanského zékoniku a souvisejicimi

pfedpisy.
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CLANEK VI. CENA SLUZBY, PLATEBNi PODMiNKY

1. Cena pfedmétu této Smlouvy je stanovena Cenikem, ktery tvoi‘i nedilnou souoést této Smlouvy jako jeji pfiloha
6.1 (dale take jen ,,Cenik“), pfiéemi kaidy novy Cenik v souladu s touto Smlouvou automaticky ukonéuje platnost
Ceniku pfedchézejiciho. Cenik je vyda’va’n zhotovitelem ve formé Cenoveho vyméru. Veékeré ceny jsou uvedeny
v oeskych koruna’ch ve vyéi bez DPH. K cenam bude Uétovana DPH ve vyéi platné ke dni zdanitelného plnéni.
Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je stanoveno v souladu s aktuélné platnymi prévnimi pfedpisy.

2. Smluvni strany se uzavfenim této Smlouvy dohodly na Upravé vyée ceny u pfedmétu plnéni této Smlouvy tak, 2e
Uprava vyée ceny pfedmétu Smlouvy je provédéna vydénim noveho Ceniku ve formé Cenoveho vyméru.

3. Zhotovitel je oprévnén vydat novy Cenik ve formé Cenového v9méru dy, pokud se zméni podminky, za kterych
byl aktualné platny Cenik ve formé Cenového vyméru jednostranné zhotovitelem stanoven (zejména se jedné o
zékonné zmény jako je zména vyée sklédkovych poplatkfi éi jinYch poplatkfl a plateb, zména spotfebni dané,
zavedeni novych dani oi zména vyée stévajicich dani a poplatkfi, omezeni v rémci zpfisobfl naklédéni s odpady)
a dale v pfipadé zmény cen na zafizenich, ktera jsou vyuiivéna k vyuZiti a/nebo odstranéni odpadfl, pfi'padné pfi
zméné vyée nékladfl zhotovitele nutnych k fédnému poskytnuti pf‘edmétu plnéni.

4. Objednatel prohlaéuje, ze se ve smyslu § 1794 odst. 2 obCanského zékoniku souhlasi se sjednanou cenou za
slqy dle této Smlouvy.

5. Fakturace poskytovanych sluieb dle tohoto élénku této Smlouvy bude provédéna s éetnosti odpovidajici
fakturaénimu obdobi, ktery’m je: rok.

6. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena na 14 kalendafnich dni ode dne doruéeni. Jednotlivé faktury budou
obsahovat rozpis poskytnutych sluieb v souladu s pfilohou C. 1 této Smlouvy. Platby budou uskuteéfiova’ny na
zakladé faktur, ktere jsou danovymi doklady. Nebude-li faktura splnovat néleiitosti Uéetniho a danového dokladu,
Objednatel fakturu bez prodleni vrati zhotoviteli a do predani nové Fédné faktury a uplynuti jeji Ihflty splatnosti
neni Objednatel v prodleni s Uhradou takové faktury. Zmény pfedmétu plnéni uskuteCnéné v prflbéhu
fakturaéniho obdobi bude fakturovéna da|§im danovym dokladem (fadna faktura, opravny danovy doklad).

7. Neobsahujeli faktura smluvené néleZitosti a Udaje, nebo bude-Ii vystavena v nespravné vySi, anebo ma’ jiné
podstatne zavady v obsahu, je neplatna. Objednatel v takovém pfipadé vrati bez prodleni poskytovateli fakturu v
dobé jeji splatnosti. Poskytovatel je v takovém pfipadé povinen vystavit fakturu novou s novou Ihfltou splatnosti.

8. Faktury bude zhotovite! zasilat objednateli pfednostné emailem. pfipadné poétou nebo osobné. Za rozhodny den
doruCeni faktury se povaZuje skuteény den doruéeni. den odeslani emailové zprévy s fakturou nebo tfeti den po
odeslani zésilky obyoejnou poétovni pfepravou nebo tf‘eti den uloieni na poété v pfipadé nepfevzeti zasilky
objednatelem nebo den vréceni zésilky zhotoviteli jako nedoruéitelné.

9. Termin sp|atnosti faktury a penéiity zévazek objednatele je objednatelem splnén dnem, kdy je pr‘ipséna cela’
pfisluéna Céstka ve prospéch bankovniho uétu zhotovitele. V pfipadé oprévnéného poiadavku zhotovitele je
objednatel povinen zhotoviteli prokézat provedeni Uhrady danového dokladu - faktury. Platba se uskuteéni
bankovnim pfevodem 2 new jedné smluvni strany na Uéet druhé smluvni strany na zékladé vystavené faktury,
pfipadné v hotovosti vkladem na bankovni UCet Ci do pokladny zhotovitele.

CLANEK vu. POKUTY, UJMA/éKooA

1. Smluvni strany nesou odpovédnost za splnéni za’vazkfl vyplyvajicich z této Smlouvy.

2. Sm|uvni strany se dohodly. 2e pro pfipad nedodrz'eni diICich termini] plnéni nebo terminu odstranéni opravnéné
vytéenych nedostatkfl. je objednatel oprévnén po zhotoviteli zadat smluvni pokutu ve vyéi 0,02 % z celkové Ci diléi
smluvni ceny, a to za kaidy izapoéaty den prodleni.

3. Smluvni strany se dohodly, 2e pro pfipad nedodrieni lhflty splatnosti faktury je zhotovitel oprévnén flotovat
smluvni pokutu ve vyéi 0.02% z d|u2né éa'stky za kaZdy den prodleni se zaplacenim notovane Céstky.

4. Vznikne-li smluvnim stranam ékoda tim, 2e druha’ smluvni strana poruéi smluvni povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy, je smluvni strana, které smluvni povinnosti poruéila. povinna uhradit druhé smluvni strané veékeré
vznikle Skody, kdyZ ékodou je téz uély zisk.

5. Smluvni pokuty a jine pohledévky véetné jejich pfisluéenstvi a Uroky z prodleni hradi smluvni strany nezévisle na
tom, zda a v jaké vyéi vznikla druhe strané ékoda, kterou mohou smluvni strany uplatnovat a vyméhat
samostatné. Smluvni pokuty jsou splatné do 10-ti dnfl od pisemné vyzvy neporuéujici smluvni strany druhé
smluvni strané

6. Ujednani této Smlouvy o smluvnich pokutéch nemaji vliv na pravo oprévnéné smluvni strany na néhradu L'1jmy
ssobené ji poruéenim smluvni pokutou zajiéténe povinnosti. a to néhrady iy ve vysi pfesahujici uhrazenou

,/
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10.

'\

smluvni pokutu. Smluvni strany sjednavaji povinnost poruéujici smluvni strany odéinit poékozené smluvni strané

Ujmu v celém rozsahu véetné uSlého zisku.

Smluvni strany vyslovné sjednévaji, 2e i v pfipadé. pokud poruéujici strana uhradi druhé smluvni strané zakonné

L'Iroky z prodleni z titulu poruéeni povinnosti Ci zévazku, zflstévé zachovéno pravo poékozené neporuéujici strany

na nahradu celé Skody (I'iy) vzniklé v dflsledku poruéeni takové pfedmétné povinnosti Ci zévazku.

V pfipadé vzniku Skody zpflsobené zhotovitelem v obdobi trvani Smlouvy z dflvodfl poruéeni obecné zévaznych

pfedpisfl a vyhlaéek o ochrané 2ivotniho prostfedi, pi‘edpisfl o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci, dopravnich

pfedpisfl a protipozérnich pf‘edpisfl. nese néklady na odstranéni zavadného stavu zhotovitel‘

O vzniku Skody bude zhotovitel informovat bez zbyteéného odkladu objednatele a zéroveh provede bez

zbyteéného odkladu dostupné opatfeni kodstranéni vzniklé ékody a minimalizace nésledkfl a vyéi Skody.

V pfipadé zjiéténi skody objednatelem je objednatel povinen neprodlené zhotovitele o vzniku Skody informovat a

provést bez zbyteéného odkladu dostupna opati‘eni k minimalizaci vyée Skody.

V pf‘ipadé sankéniho postihu objednatele ze strany orgénfl stétni spravy za poruéeni pf‘edpisfl o ochrané iivotniho

prostf'edi. naklédani sodpady nebo jinych obecné zévaznych prévnich piedpisfl‘ za které dle podminek této

Smlouvy odpovidé zhotovitel nebo sankCniho postihu, ktery je dflsledkem poruéeni povinnosti zhotovitele dle této

Smlouvy. hradi tento postih i pi‘ipadnou néhradu Skody v plné VY§i zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout

zhotoviteli maximélné moinou souéinnost k minimalizaci vyée Skod.

CLANEK VIII. VZNIK, ZMENA A 2/1l SMLOUW

Smlouva se uzaviré na dobu Neuréitou s I’Iéinnosti 01.01.2021.

Smlouvu lze ukonéit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Smlouvu mI‘lZe kterékoli ze smluvnich stran vypovédét bez dflvodu, pfiCemi smluvni strany sjednavaji pro takovy

pfipad vypovédni dobu v délce 3 mésicfl, ktera poCiné béiet 1. dnem mésice nésledujiciho p0 mésici, ve kterém

byla pisemné vyipovéd doruCena druhé smluvni strané.

Zhotovitel mfize Smlouvu vypovédét v pfipadé véiného poruéeni Smlouvy ze strany objednatele. vypovéd

Smlouvy je vtomto pfipadé I'JCinné bez vypovédni doby dnem doruCeni pisemné vy’povédi objednateli. Za

doruéeni se povaiuje ti‘eti den po odeslani vypovédi doporuCenou poétovni pi‘epravou prostrednictvim driitele

poétovni licence. vaznym poruéenim Smlouvy se pro UCel této Smlouvy rozumi zejména: prodleni objednatele

s I'Jhradou oprévnéné vystavené faktury zhotovitele v trvéni deléim nei 15 kalendafnich dni po splatnosti faktury,

neposkytnuti souéinnosti objednatele majici 2a nésledek prodleni zhotovitele s fadnym plnénim pfedmétu

Smlouvy, opakované pi‘edévani druhfl odpadCI zhotoviteli, které nejsou sjednény v plnéni této Smlouvy.

Kterékoli ze smluvnich stran mEIZe pisemné odstoupit 0d Smlouvy v pfipadé, ie druhé smluvni strana bude

v prodleni deléim nei 15 dnfl s plnénim kteréhokoli zévazku Ci povinnosti dle této Smlouvy, a dotéeny zévazek Ci

povinnost nesplni ani nésledné v dodateéné pfiméfené lhfité uréené ve vyzvé ke splnéni odes|ané neporuéujici

smluvni stranou. Smluvni strany vyslovné vyluéuji pravo kterékoli ze stran odstoupit od této Smlouvy z jinych. nez

vyée sjednanych dflvodfl, vCetné préva odstoupeni z dfivodfl plynoucich z prévnich pfedpisCI (poruéeni Smlouvy

podstatnym zpCIsobem Ci ostatni poruSeni) V pfipadé odstoupeni, jehoz UCinky nastévaji poCinaje doruéenim

druhé smluvni strané, se smluvni strany dohodly na tom, ie namisto vréceni vzajemné poskytnuth plnéni, 002

s ohledem na specifika plnéni neni realné moiné, si zhotovitel ponecha uhrazenou cenu sluZeb a néjemné, resp.

objednatel mu uhradi doposud neuhrazenou cenu jiZ provedenych sluieb a najemného (podle v této Smlouvé

sjednané ceny vyI'ICtuje zhotovitel cenu za sluibu mimo jiné spojenou s odpadem, u néhoi pfeSlo vlastnické pravo

na zhotovitele a odpovidajici néjemné za Zafizeni) a naopak objednatel nebude mit povinnost pfevzit zpét odpad

(u néhoZ pfeé|o vlastnické pravo na zhotovitele) ani nahradit zhotoviteli obvyklou cenu za provedené sluzby.

Odstoupenim 0d Smlouvy neni dotCen nérok smluvnich stran na I'Jhradu smluvnich pokut dle této Smlouvy, L’IrokCI

z prod|eni, nérok na néhradu I'iy a ustanoveni této Smlouvy, ktera podle své povahy maji trvat i po odstoupeni

od této Smlouvy (zejména ustanoveni o pf'echodu vlastnického prava k odpadu).
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CLANEK IX. ZPRAcovANi OSOBNiCH UDAJL’J

1. Strany prohiaéuji, 2e budou dba’t o maximalni ochranu osobnich Udajfi, pokud se 3 nimi dostanou do styku, a to
vidy v souladu se zékonnou Upravou v platném znéni, napi. Zékonem o zpracovani osobnich Udajfl. Strany dale

potvrzuji. 2e si jsou védomy, ie 8 L'iéinnosti 0d 25. 5. 2018 je zpracovéni a ochrana osobnich UdajO regulovéna
take nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob

v souvislosti se zpracovénim osobnich Udajii a o volném pohybu téchto Udajfl a o zruéeni smérnice 95/46/ES

(obecné narizeni o ochrané osobnich Udaji‘i), (dale jen ,,Nafizeni“ nebo téi ,,GDPR") a téi i souvisejicimi

narodnimi prévnimi pfedpisyr Obé smluvni strany se pi‘i plnéni této Smlouvy zavazuji jednat v souladu s

Nafizenim a to poéinaje 0d dne jeho iiiéinnosti a dale i souvisejicimi platnymi a 06innymi pravnimi pfedpisy.

2. Zpflsob, rozsah a podminky zpracovani osobnich Udajfl objednatele, jeho zastupce nebo kontaktni osoby ze

strany zhotovitele jsou uvedeny vdokumentu InformaCni memorandum pro zékazniky asmluvni partnery o

zpracova’ni osobnich L’idajfl. Objednatel svym podpisem niZe potvrzuje. Ze pfed podpisem této smlouvy byl

s platnym znénim Informaéniho memoranda pro zakazniky asmluvni partnery o zpracovéni osobnich Udaji‘J
rédné seznémen. Uvedeny dokument je zarover’i dostupny na internetovych strankach zhotovitele vsekci

www.mariuspedersen.cz/GDPR.

3. Objednatel se zavazuje informovat své zéstupce a kontaktni osoby o zpracovéni jejich osobnich Udajfi na
zékladé oprévnéného zéjmu. a to pro 06e plnéni této smlouvy. Objednatel se zavazuje informovat uvedené

osoby o obsahu dokumentu lnformaéniho memoranda pro zékazniky a smluvni partnery o zpracovéni osobnich

Udajfl a 0 tom, 2e uvedené informace plati obdobné i pro zéstupce a kontaktni osoby objednatele.

4‘ Objednatel bere na védomi, Ze v souvislosti se zpracova’nim osobnich adajfi maji objednatel Ci jeho za'stupce

nebo kontaktni osoba prévo poZadovat od zhotovitele pi‘istup kosobnim Udajfim, jejich opravu nebo vymaz,

popfipadé omezeni zpracovani. vznést némitku proti zpracovéni, jakoi: i pravo na pfenositelnost L'idajfi. Zérover'i
maji prévo podat stiinost u Ufadu pro ochranu osobnich udajfl, pr‘ipadné u jiného pfisluéného dozorového Ufadu.

Rovnéi o téchto prévech se objednatel zavazuje uvedené osoby informovat.

CLANEK x. OSTATNi UJEDNANi

1V Ke zméné nebo doplnéni této Sm|ouvy mi‘JZe dojit, pokud neni ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak‘ jen po

pisemné dohodé obou smluvnich stran. Zména Smlouvy jinou nei pisemnou formou 5e nepripouéti.

2. Pokud nékteré z ujedna’ni této Smlouvy je nebo se stane neplatnym (“:i nei’JCinnym, neplatnost Ci neUéinnost
tohoto ujednéni nebude mit za nasledek neplatnost Smlouvy jako celku ani jinych ujednéni této Smlouvy, pokud
je takovéto neplatné Ci neUéinné ujednéni oddélitelné od zbytku Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takovéto
neplatné Ci neUéinné ujednani nahradit, bez zbyteéného odkladu po vyzvé kterékoliv smluvni strany, novym
platnym a utinnym ujednanim, které svym obsahem bude co nejvérnéji odpovidat podstaté a smyslu pflvodniho

ujednéni a které nebude souéasné stiZeno vadou, které neplatnost Ci neUéinnost zpfisobila Pokud je nebo by se

stala neplatnou Ci neUéinnou, vyjma i‘édného ukonCeni. Smlouva jako celek, zavazuji se smluvni Strany uzavrit,

bez zbyteéného odkladu p0 vyzvé kterékoliv smluvni strany, novou Sm|ouvu, ktera’ bude svym smyslem a UCelem

odpovidat této Smlouvé a ktera’ zérover'i nebude stiZena vadou zpflsobujici neplatnost 6i neL'Jéinnost této

Smlouvy. Zévazek dle tohoto odstavce bodu této Smlouvy je podle vyslovné vflle smluvnich stran oddélitelny od
zbyvajiciho obsahu Smlouvy a ma platit i v pfipadé neplatnosti zbyvajiciho obsahu Smlouvy.

3. Objednatel na sebe pfebiré nebezpeéi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 2.6:. 89/2012 8b., obéanského

zakoniku ve znéni pozdéjéich pfedpisti (dale také jen obéansky zakonik), a nebude se doméhat obnoveni

jednani o této Smlouvé, ani pokud by doSlo ke zméné okolnosti tak podstatné, ze zména zaloii v prévech

a povinnostech stran zvléSt' hruby nepomér znevyhodnénim jedné z nich bud neL'imérnym zvySenim nakladfi

pinéni, anebo neUmérnym sniZenim hodnoty pi‘edmétu plnéni.

4. Zhotovitel neni v prodleni s plnénim svych povinnosti a zavazkfl, tedy neodpovida za jakékoli ékody Ci L'iy

objednatele a objednatel nema prévo ukonCit tuto Smlouvu ani zhotovitele jakkoli sankcionovat, pokud je
v prodleni s plnénim jakychkoli povinnosti éi zavazki‘li ztéto Smlouvy objednatel a/nebo v pfipadé okolnosti
odpovidajicich vyééi moci (nepfedvidatelné a neprekonatelné pfekéiky, zejména véleéné konflikty, sankce.

nepokoje, vyjimeoné stavy, blokédy, stévky, vyluky, prirodni katastrofy apod_)i O dobu trvani prodleni objednatele

a/nebo o dobu trvani vyééi moci se prodiuzuji terminy plnéni zévazku a povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy.

5. Vztah mezi smluvnimi stranami se ridi platnymi pra’vni’mi pfedpisy Ceské republiky. zejména ustanovenimi

§ 2586 a nésl. obéanského zakoniku.

6r Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kaZdy ma stejnou platnost a kaidé ze smluvnich stran

obdrii jeji jedno vyhotoveni Tato Smlouva je projevem shodné a svobodné vflle obou smiuvnich stran, které se
Smlouvou i se véemi pfilohami seznémily a s jejich znénim souhlasi, coz potvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

Stranka 7 z 10/);
I/

KOUPIT plnou ve
rzi

!PD
F-XChange Editor

w

ww.pdfxchange.c
z KOUPIT plnou ve

rzi
!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdfxchange.c

z

http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro
http://www.pdfxchange.cz/obchod/pdf-xchange-editor-pro


Nedilnou souéésti této Smlouvy je pfiloha C. 1 - Cenik poskytovanych sluZeb

V Ceské Ll'pé, dne 31 .122020

Za objednatele: Mgr. Ilona Pirkova, fdditel Za zhotovitele: Ing. Michal Konéel - oblastni manaier
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PRILOHA C. 1 CENIK POSKYTOVANYCH
SLUZEB SMLOUW SKO, SO. C. J1000401

Objednatel — sidlo
Denni a pobytové sociélni sluiby, pfispévkové
organizace
Hradecké 2905
470 06 Ceské Lipa

160: 48282961
DIC:
Cislo Uétu:
IBAN:

Objednatel - provozovna
Denni a pobytové sociélni sluiby, pfispévkové

organizace,
dle rozpisu ceniku v pfiloze

Zhotovitel — sidlo
Marius Pedersen a.s.
Prflbéiné 1940/3
50009 Hradec Kralové

160: 42194920
DIC: 0242194920
Cislo Uétu:
IBAN:

Zhotovitel — provozovna
PJ MP Ceské Lipa
5.kvétna 3031
470 01 Ceska’ Lipa

Marius Pedersen
7‘

‘A

CENiK PLATNY OD 01.01.2021

Zastoupeny:
Spisova znaéka:

e-mail pro fakturaci:

Kontaktni osoba:

Telefon:
e-mail:

Zastoupeny:
Spisova znaéka:

e-mail pro fakturaci:

Kontaktni osoba:

Telefon:
e-mail:

Mgr. llona Pirkové, feditel
Pr 523 vedené u Krajského soudu v
Usti nad Labem

Judita Ondfejkovz’a

Ing. Michal Konéel - oblastni manaier
Krajskym soudem v Hradci Krélové.
oddil B vloZka 389

Jiréskova Jitka

rfi -
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1

V této pi‘iloze C. 1, ktera je nedilnou souéésti Smlouvy é. J1000401, jsou uvedeny typy poskytovanych sluieb. \
které bude zhotovitel pro objednatele vykonévat.

f7)

"/1

\

Ceny za vyuiiti éi odstranéni odpadu véetné pfepravy

1091085787 (10142697) SKO. Jiini 1970/29 Jiini 1970/29. Ceska’ Lipa 1. ICP: 4828296217

Kontejner Kéd
dodéni

Odpad Nézev odpadu Stanoviété Typ Mnoistvi Cena za MJ MJ
provozu

nédoba 240i 4
plast

1X14
STS

200301-0-000 Smésny komuna’lni odpad -
bez specifikace

Ceska Lipa 1, Jiini 1970/29 1 SVOZ
X KS

11600 CZK

r1 1.1 ,1

Pronéjem

1091085787 (10142697) SKO, Jiini 1970/29 JiZni 1970/29, Ceské Lipa 1. ICP‘. 4828296217

Kontejner Sta noviété Typ Mnoistvi Cena za MJ MJ
provozu

nadoba 2401 - plast Ceska’ Lipa 1, JiZnI' 1970/29 KUSA
ROK

1 185.00 CZK

Ceny za vyuiiti éi odstranéni odpadu véetné pfepravy

1091085788 (1014269701) SKO. Hradecka' 2905 Hradecka’ 2905. Ceské Lipa‘ ICP: 4828296117

Kontejner Kéd
dodéni

Odpad Nézev odpadu Stanovi§té Typ Mnoistvi Cena 23 MJ MJ
provozu

kontejner 660I -
plast

1X14
POL

200301 -O’000 Smésny komunélni Odpad -
bez specufikace

Ceské Lipa. Hradecka’ 2905 1 SVOZ
X KS

23500 CZK

Pronéjem

1091085788 (1014269701) SKO, Hradecké 2905 Hradecka' 2905, Ceské Lipa. ICP: 4828296117

Kontejner Stanoviisté Typ Mnoistvi Cena za MJ MJ
provozu

kontelner 6601- plast Ceské Lipa. Hradecka 2905 KUS A
ROK

1 900,00 CZK

Ceny/sou uvedeny bez DPH.

v Ceské Lipé, dne 31.12.2020

Za objednatele: Mgr. Ilona Pirkova, feditel Za zhotovitele: Ing. Michal Konéel - oblastni manaier
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