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SITA Moravia as.
Gita

Počet stran : 2
Integrovaný systém řízeni

výtisk číslo, A

Smlouva č. 1372002
o sběru, svozu a odstraňování odpadu

Dodatek č. 1

SLUŽBY K.K.Š., s.r.o.
K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15768

lČ: 607 12 864
DIČ: CZ 60712864

zastupuje:

bankovní spojeni:

tel.: 516 452 324
fax: 516 453 072

(dále jen ,,zhotovitel")

a CcsG
,Obchodnŕfrma: Hasičský záchranný sbor Jm bw'/'e-

Sídlo: Štefánikova 32, 602 00 Brno

IČ: 70884099
DIČ:

·astupuje' R'/l· VLkmmj/ Fe&'Ĺej

zapsán:

bankovní spojení: b<No
číslo účtu 10039881/0710

. (dále jen ,,objednatel")

Vypracoval : Smlouva přezkoumána:
Podpis : , Podpis :

Datum : 3.1.2005 Datum : 3ikž6á5



výše uvedené smluvní strany se na základě plné shody vůle o všech niže uvedených ustanoveních dohodly na
uzavřeni tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraněni odpadu, číslo smlouvy: 1372002, ze dne
1.1.2004, kterým se citovaná Smlouva o sběru, svozu a odstraněni odpadu mění takto:

1.1. V článku ll. ,,Cena a platební podmínky" odst. 2.1., 2.2. a 2.3. se původní ujednání ruší a nahrazuje
následujícim zněním :

2.1. Cena za provádění činností sjednaných v této smlouvě je mezi smluvními stranami stanovena dohodou pro
obdobíjednoho ka/endářn/ho roku počínaje dnem právní účinnosti tohoto dodatku takto:

typ nádoby
1101
1101

Počet Četnost svozu Cena za ks Cena Bez DPH DPH
3 1x7 2 222,00 Kč 6 666,00 Kč 1 2(36,60
2 1x14 1 430,00 Kč 2 860,00 Kč 543,40 Kč

Cena celkem
7 932,60 Kč
3 403,40 Kč

Sjednaná cena zahrnuje poplatky a další zákonem stanovené náklady ve výši stanovené příslušnými
právními předpisy ke dni uzavření této smlouvy.

2.2. Sjednaná cena bude zhotovitelem fakturována a objednatelem hrazena jedenkrát za čtvrtletí a to níže
sjednaným způsobem.

2.3. Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) ne/pozdě/j do lO-ti dnů od uzavření obchodní smlouvy a dále do
konce prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí, v němž jsou sjednané služby poskytovány.
Objednatel uhradí na účet zhotovitele částku uvedenou na takto vystavené faktuře ne/pozdějj do 14 dnů od
data vystavení. Datum uskutečněni zdanitelného plnění se v souladu s příslušnými předpisy sjednává vždy
k datu vystavení daňového dokladu na to které kalendářní čtvrt/etL Objednatel není oprávněn po dobu
ka/endářn/ho čtvrtletí, za které je platba fakturována, upravovat rozsah služeb sjednaných na dané
kalendářní čtvňletl.

2.1. V článku lV. ,,Intervaly sběru a svozu odpadu" se ujednáni odstavce 4.1. nahrazuje následujicím zněním :

4.1. Svozovou oblastí se rozumí oblast vymezená níže uvedenými ulicemi, př. domy:

Město, obec Ulice Dům, č.p, typ nádoby Počet Vlastní-pronajatá Četnost svozu
Boskovice Chrudichromská 2041 1101 3 Vlastní 1x7

Kunštát na Moravě Holešín 364 1101 2 Vlastní 1x14

III.
3.1. Ostatnl ustanovení shora citované smlouvy o sběru, svozu a odstraňování odpadu zůstávají beze změny.

lV.
4.1. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem
4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu ze dne

1.1.2004 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tisni či za nápadně nevýhodných
podmínek, výslovně berou na vědomi, že jsou jejími projevy vůle vázáni a na důkaz toho tento dodatek
podepisují.

" 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každý z účastníků
obdrží po jednom výtisku. (3)

SLUŽBY K.K.S., s.r.o.
K Lipníkúm 31, 680 (ji Boskovice

rV Boskovicích dne 3.1.2005 tel.: 0501/ 452324, tdefax: 05C1/ 453072
IČO: 60712864, DIČ: 284 - 60712864

objednate zhotovitel
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