
KRps-129138-11/čj-2019-0100m Dodatek č.4 ke smlouvě

Marius

poskytování služeb č. 1091021060

Pedersen

ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel - sídlo
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Banich 1535
15600 Praha

ČÍSLO SMLOUVY: 1091021060
INTERNÍ ČÍSLO SMLOUVY: MPKR 00171

Objednatel - zasilatelská adresa
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Banich 1535
15600 Praha

IČO: 75151481
DIČ: CZ75151481
Číslo účtu: 507432881/0710
IBAN:

zastoupený: Miloslav Brož-vedoucí odd. správy
nemovitého majetku

Spisová značka:
e-mail pro fákturaci:

Objednatel - provozovna
Krájské ředitelství policie Středočeského kraje
jesenice u Rakovníkz

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Zhotovitel — sídlo
Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3
50009 Hradec Králové

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
IBAN:

42194920
CZ42194920
17990143/0300
CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

Zhotovitel — provozovna
MP Plzeň

Zastoupený:
Spisová značka:

e-mál pro fakturaci:

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B vložka 389

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
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" ČLÁNEK ll. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se niže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy, když
nové znění článků smlouvy či její přílohy nově zni, jak je uvedeno v 'tomto dodztku niže.

2. Příloha č. 1 Smlouvy se mění a ode dne účinnosti tohoto dodatku zni, jak je přiložena k tomuto dodatku.

3. Ostatní body Smlouvy a předchozích dodatků se nemění a zůstávají dále v p|atn(jsti. Dodatek je vyhotoven ve dvou
výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

4. Tento Dodatek je projevem shodné a svobodné vůle otou smluvních stran, které se s Dodatkem i se všemi jeho
přílohami seznámily a s jejich zněním souhlasí, což potvrzuji svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 Ceník poskytovaných služeb

D,,|,2. 02 .2%,h, Dne 05.02.2021,

Za objednatele Za zhotovltde:
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PŘÍLOHA Č. l CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Č. 1091021060

CENÍK PLATNÝ OD 01.03.2021
Objednatel — sídlo
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Na Banich 1535
15600 Praha

IČO: 75151481
DIČ: CZ75151481
Číslo účtu: 507432881/0710
IBAN:

Zastoupený: Miloslav Brož- vedoucí odd. správy nemovitého
majetku

Spisová značW:
e-mail pro fakturaci:

Objednatel - provozovna
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
jesenice u Rakovníka

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Zhotovitel — sídlo
Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3
50009 Hradec Králové

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
1BAN:

42194920
CZ42194920
17990143/0300
CZ89 0300 0000 0000 1799 0143

Zastoupený:
Spisová značka:

e-mail pro fakturaci:

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B vložka 389

Zhotovitel — provozovna
MP Plzeň
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" V této příloze č. i, která je nedílnou součástí Smlouvy č. 1091021060, jsou uvedeny typy poskytovaných služeb,
které bude zhotovitel pro objednatele vykonávat.
Ceny za využití či odstranění odpadů včetně přepravy
1091021(J60 (MPKR 00171) komunäni smlouva Mirové náměstí 98, Jesenice u Rakovníka, lČP: 120

Kontejner Kód Odpad Název odpadu Stanoviště Typ Množství Cena za MJ MJ
dodání provozu

nádoba 1101 - kuv 42xr 200307-o-00d směsný kcmnäni odoáci - jesenice u Rakovnäca. Mirové 4 2030,00 CZK KUS a
bez specifikace náměstř 98 ROK

nád= 2401 - 1X14 D150101-O-000 Papírové é3 lepenkové obaly jesenice u R?kljvnika, Mirové c 95,00 CZK SVOZ
plast - modrá - bez speCřfikace náměstí SB X KS

nád= 2401 - 1X14 D150102-0-000 PlästQvé cťa!y - bez jesenice u Rakovníka, Mirové O 107.00 CZK SVOZ
piast-žím soeciňkace náměstí 98 X KS

Pronájem

1091021060 (MPKR 00171) komunálni smlouva Mirově náměstí C8, jesenice u Rakovníka, lČP: 120

Kontejner Stanoviště Typ Množství Cena za MJ MJ
provozu l

nádoba 24(JI - plast - jesenice u Rakovníka, Mirové náměstí 98 1 j 3(J.00 CZK MĚSÍC
mo¢ná l X KSf

Cenyjsou uvedeny bez DPH.

Dnd 2..;02 ..20[1praha Dne 05.02.2021,

Za objednatele: Za zhotovitele
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PLNÁ MOC

SpcNéčňost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09. lČ:42194C20,
(dále také jako ,Společnost), jedn&jici členy předst&venstva Spdečnosú U(jauje následujici plnou moc
obkstnimu manaž2rovi

je oprávněn jednzt za Společnost a pcdepisovzt jménem Společnosti v následujicich věcech:

l. jednání a podepisováni při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztezich
l!. jednání poáepisováni v následujicich obchodních a provozních záležitostech:
a) jednat podepisovat

· při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních
· při jednáních s bankami a ostatnimi cbchodnimi partnery

1j) jednat a pcdepisovat za Společnost tyto dokumenty:
· korespondence Spciečnosti
· do&vztelskě smlouvy
· nájemní smlouvy
· kupní smlouvy
· ostatní obchodní smlouvy
· mbidky zákazníkům a smlouvy z těchto nabídek vypi'jvajici
· vnitřní předpisy Spdečnosti

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn ke všem úkonům při výše uvedených jednáních
s následujicimi omezeními:

a) při podepisováni dckumentů uzavíráni smluv dle ČI. ll, nikoliv na dobu neurčitou, může zmocněnec
Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plněni v částce 2.000.000,- KČ,

b) při podepisováni dokumentů a uzatiráni smluv dle či. ll. na dobu neurčitou může zmocněnec
Společnost zavázat maximálně do výše hodncty plněni v částce 1.000.000,- Kč ročně.
Má se za to, že do celkového limitu závazku výše uvedených se započitávaji i smluvní pokuty-

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v rozsahu této plně moci s tím, že při uzzvřeni
obchodních smluv může za sebe ustanovit zástupce, pouze a výlučně v násiedujiám rozsahu:

a) při uzavíráni obchodních smluv, nikoliv na dobu neurčitou. v rozsahu závazku maximäně do výše
hodnoty plněni v částce 250.000.- Kč,

b) pň uzaviMni obchodních smluv na dobu neurčitou v rozsahu závazku maximálně dc výše hodncty
plněni v částce 150.000,- Kč ročně,

C) při ůčasů Společnosti v poptávkových a výběrových řízení v rozsahu závzzku maximálně do výše
hodnoty plněni v částce 250.0GO,- Kč u smluv na dobu určitou, a v připzdě smluv ria dobu neurčitou
závazek maximálně do výše hodnoty plněni v částce 150.000,- Kč ročně.

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukcdiv úkonu při nabýváni, zcizováni
nebc zatěžováni nemovitosti Spdečnosb".

Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jejím podpisem byl v plném rozsahu
seznámen s organizačními směrnicemi platnými pro Společnost a společr,osti ze skupiny Marius Pedersen
Group ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.
V Hraáci Krábvě dne ±ĹĽ...2018.

člen předstevensNa

člen představenstva

člen předsmvenstva

Zmocněni přijímám:



Podle overovací knihy č. O it? /2018,
Orlické nábřeží L?J5/3, č. O ň018,
Štef&ikova 375/37 a č. O 41? POl8,
jejichž totožnosr byla tištč= z platných úředních průkm tuto listinu před notářkou v!astnoručnč podepsali.—
V Hradci Králové dne íO.i.2018


