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DOĐATEI{ č. 6
ke sln]our,ě č.2Ę2ns o zajišĺční služby svozu a zneškodnění o<lpadu

ze ŽirłrosĹĺ' ul'adťr apod., uzavi'erré ĺjle z.č. 89l2a]2 občanskébo zákoliíku

P}lo\zoZCE : Technické služb5,lněsra Chomutova, 1lř'íspě'r'kor'á oľganizace

@ ffiffi

OBJEDNÄTEL: SUEZ CZ a.s.
Španělská 1013110.120 00 Praha2
IČ: 25ó38955 DIČ:CZ25638955

Obiednavatel

ę@suee

náměstí i. máje 89,430 0 j Chomutor,
IČo:00079065 DIČ: CZ00079065
Zastoupené: ředitelenr nanęnl lng' Zby"lken K ob 1í žkeril
Balrkovní 5ĺlnierrí' - ik ^

Číslo ť'čto
Telefon;
Příspěr,ková ol3anizace je za1lsána v obchodnínl ľejsrříku r'e<lenél'lr u Kľaj_ského soudu r' Ustí
nad Labenr v oddílu Pĺ.' r,lożce číslo ó30.

Dŕnodeľn uzaln'el1í dodaĺku č. ó ke sn]olłl,ě č. 2132/TS je na)',šení ]ločĺu nódob na konlula]llí
odpad ł ul. Pľažska 5ő39 (PUL9 invesĺiční).

IV

Cenové období od 1.1

Na ľozsah za celoľočlií období o tuto cenu za syoZ a odstraňovárrí

Sllrlur'trí sĺľarl)' jsou si plllě r'ědotl-l)' zálĺorrné povinnosti od 1. 7. 20] 6 uveřeJriiĺ die zákolra č.3401201_5Sb., ĺ-l

zr'lášĺlíc.h pocllilĺn}<ách úČillrtosti llěkterÝch slrllur,. ur'eřcjňor,áIlí těcilĺo slll]ul'a o ľegistl'u snr]ul, (zákoll o

ľegistl'u sniluv) r,šechtl)'přípacllré doltody, ktelýnti se stlrlouva dophiuje, llrělli, lralrľazuje rrebcl luši, r'četltě

snrlouvy satnotné a to pľostřednicfvín ľegistru smlur'' Ur'eřejněníltl smlour1' d]e tohoto odstal'ce se rozumí
rĄoŽelrí elektronickélro obrazu textového obsalru smlouqy a trretadat podle $ 5 odst. 5 zákoĺa o registru snrluv do

registru smluv.
Srnlurłlí stľalrl, berou lra vědonrí, Že sIllouva nabywá platliosti podpisem snrluvníc]r stran a účirrrrost slrrlour1y

nastár,á dlrenr zveřejněirí v ľegistlu smlur,'

Ostatrrí části snrlouv1, zůstár,ajĺ beze změny

V Clrotrrutor,ě dne: 15. 03' 2071 V Cholrrutor,ě dnę l '2.z0z1

SUEZ CZ a.s.
Dlvlze techy
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Rovném'
2563B9ĺ

04 TÍmlce
476 603 949

KONTEJNER

cEŇovÁ PoLoZKA PRo NADoBU NA
oDPAD o oBJEN4U llo0 LITRŮ

33.254,52

CENA ZA
JEDNOTKU

BEZ DPH - Kč
21

SAZBA
DPH:

%
l5ó

POCET
s\/ozl)

40.238,-

CENA ZA ROK
VČ. DPH

ZA CELKOVY POCET NADOB
CENoVÁ PoLoŽKA

99.163,56

Cena bez DPH
_Kč

PoĆETNÄDoB o oBJEMÜ l]00 ĹlTŔÚ: l

zt
%

20.950,3s
ł(c

ĎPH

120.714,-

Cena vč. DPH -
Kč
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