
DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O SVOZU A NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

Město Hořice
se sídlem náměstí jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice v Podkrkonoší
IČO: 00271560, DIČ: CZ00271560
zastoupeno Alešem Svobodou, starostou
na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel")

a

Marius Pedersen a.s.
se sídlem Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
IČO: 42194920
DIČ: CZ42194920
zastoupen Jiřím Heroldem, oblastním manažerem jednajícím na základě plné moci
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka
389
na straně druhé jako poskytovatel (dále jen ,,poskytovatel")

Uvedená smlouva se mění na následující ujednáni s platností od l. 4. 2021 na základě č. 3.3
Smlouvy.

Příloha Č. 2: Projekt se s platností od l. 4. 2021 upravuje o vvpuštění o následu jících
služeb
(v tabulce vyznačeno kurzívou)

Sběrné nádoby na separované
odpady

Četnost vývozu
Jednotková cena bez
DPH (za jeden vývoz

jedné nádoby)*
Nádoby u rodinných a bytových domů
Papír - 120 l l x za 4 týdny 27,60 Kč
Papír - 240 l l x za 4 týdny 49,70 Kč
Plast - 120 l l x za 14 dní 26,10 KČ
Plast - 240 l l x zal4 dní 46,80 KČ
Papír - l 100 l l x za 4 týdny 198,00 Kč
Plast - l 100 l l x zal4 dní 195,00 KČ

Jednotková cena bezOdpad - nakladani Jednotkově mnozstvi DPH (za l t)**

K()nl/)ozitnl' oba(v (n(ipojové kartonj') t l 145,00 KČ

Papír (l lepenka t O - 400,00 KČ



Sklo t 0,00 KČ

Plas(y t l 145,00 KČ

Kovy t 0,00 Kč
* cena zahrnuje veškeré činnosti stanovené v bodě 2 zadávací dokumentace, s výjimkou

nakládání s odpady a mytí nádob, kteréje oceněno samostatně
** účastník je oprávněn ocenit položku nulou, případně záporným číslem, záporně oceněná

položka bude chápanajako platba zadavateli za převzaté odpady.

2 -02- 2021
V Horlclch dne

~n'ate]:

"""'" Město 'Hořice
Aleš Svoboda, starosta

V Hradci Králové dn, Z3. 3. ábzj'

Poskyto)at'l'

Marius Pedersen a.s.
,I-iří Herold, oblastní manažer


