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Cøjsuez
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 170524941

ze dne 14. 4. 2017 o zajištění sběru. odvozu a odstranění (využití) srnêsného. biologicky

rozlożítelného a objemného komunálního odpadu, stavebního odpadu. pneumatik a

nebezpečných složek komunálního odpadu pro lilíêsto Sumperk

I.

Smluvní strany

Město Sumperk
nám. Míru 384r1.78? 01 Šumperk

ICO; 00303461
DIČ: CZ00303461
zastupuje. Mgr. Tomáš Spurný. starosta

bankovní spojeni. spořitelna as.. pobočka Šumperk
Číslo účtu

(dále jen ..objednate|")

a

SUEZ CZ a.s.

Španèısxá 1072410. 120 OO Praha 2 vinohrady

zápıs v OR“ MS Praha, oddíl B.. vlożka 9378
ICO: 25638955
DIČ- CZ25838955
zastupuje; Dipl. lng, Zdeněk Horsák. Ph.[J.. místopředseda představenstva

zastupuje' lng. Jiří Navrátil, na základě plné mocı
bankovní spojení: Komerční banka, as.. Praha

cislo účtu“

adresa pro zasílám' korespondence provozovna Na Střelnıcı 633. 788 14 Rapotin

jdále jen ,,zhotoviteI")

Il.

Předmět dodatku

Vsouvislosti S přijetím nového Zákona Č. 541122020 Sb. o odpadech a Změnou výše rezervy

(zvýšení) na zajištění rekultivace a následné péče o skládku za 1 tunu uloženého komunálního

odpadu a Změnou výše sazby za ukládání odpadu na skládku (zvýšení) se Smluvní strany dohodly

na úpravě ceny za 1 tunu odstranění smësného komunálního odpadu a objemnèho komunálního

odpadu

\/souladu S bodem 2.4 smlouvy a části č.4 a Č, 5.2 Zadávací dokumentace se v Přííoze č.2 -

Cenová ujednání a podmínky poskytování Služeb. která je nedílnou součástí Smlouvy. mění:

v tabulce A.5. Cena za tunu smësného komunálního odpadu-odvoz a odstranění (uložení do

skládky) se v části odstranění odpadu mání cena za tunu:

pro plnění realizovaná v kalendářním roce 2021 Z 895.00 Kč na 1 240.00 Kč
fl“:= pro plnění realizovaná v kalendářním roce 2022 Z 895.00 Kč na 1 340.00 Kč

V případě. že objednateł využije Svého práva dle přechodného ustanovení § 15? zákona
Č 54112020 Sb zákon O odpadech. bude zhotovitelem účtována cena za tunu smèsného
kormınálniho odpadu ve výš! 940 00 KČ
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- v tabulce B.4. Cena za odstranění a odvoz objemného komunálního odpadu-odvoz

a odstranění (uložení do skládky) se v části odstranění odpadu mění cena za tunu:

O pro plnění realizovaná v kalendářním roce 2021 Z 890,00 Kč na 1 235,00 Kč
O pro plnění realizovaná v kalendářním roce 2022 Z 890,00 Kč na 1 335,00 Kč

V případě, že objednatel využije svého práva dle přechodného ustanovení § 157 zákona

ć. 541í2020 Sb.. Zákon o odpadech, bude zhotovitelem účtována cena za tunu smésného
komunálního odpadu ve výši 935,00 Kč.

- v tabulce C.2. Cena za odvoz a odstranění objemného komunálního odpadu odebraného

Z veřejného prostranství se v části odstranění odpadu mění cena za tunu:

O pro plnění realizovaná v kalendářním roce 2021 Z 890,00 Kč na 1 235,00 Kč
O pro plnění realizovaná v kalendářním roce 2022 Z 890,00 Kč na 1 335,00 Kč

V případě, že objednatel využije svého práva dle přechodného ustanovení § 157 Zákona

č. 541í2020 Sb., zákon o odpadech, bude zhotovitelem účtována cena za tunu směsněho
komunálního odpadu ve výši 935,00 Kč.

Zhotovitel dále prohlašuje, že odpady uvedené v tabulce B7. Cena za odvoz a odstranění 1 tuny

nebezpečného komunálního odpadu odebrarıého na sběrném dvoře. se neskládkují.

Dle bodu 2.8 smlouvy se jedná o ceny bez DPH.

V Příloze č.1 - Kontakty pro realizaci smlouvy a Seznam poskytovaných služeb, která je nedílnou

součástí Smlouvy, doplňuje a mění:

- v Části dispečink pro odvoz odpadu u zhotovitele se doplňujei

- v ćásti kontakt pro odvoz odpadu a zastupuje ve věcech obchodních u objednatele se mění:

Dále se do bodu 5.2. smlouvy doplňuje: Dle ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235!2004 Sb., o dani

Zpřidané hodnoty lze fakturu (daňový doklad) vystavit také velektronickě podobě (dále jen

„elektronická faktura") a zaslat Z elektronické adresy zhotovitele (která je: e-fakturaoe@suez.com)

na elektronickou adresu objednatele (která je; posta@sumperk.cz). Objednatel je povinen ihned

nahlásit zhotoviteli novou elektronickou adresu pro Zasílání elektronické faktury.

III.

Doba trvání dodatku

Smluvní strany se dohodly. že v případě, že tento dodatek se uzavře až po datu účinností tzn. po

datu 01.01.2021, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 01.01.2021 se

hledí tak, že byla provedena dle tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vytiscích, Z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva obdrží

objednatel

Tento dodatek v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání.

která se tykaji předmětu plnění této smlouvy.

Pro případ. že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340!2015 Sb. o

registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"). smluvní strany si sjednávaji, že uveřejnění

tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel v souladu se Zákonem o registru smluv. V
případě že některá protístrana požaduje anonyrnızovat ve smlouvě udaje které naplňují vyjimku Z

povınnost= uveřejnění ve smyslu zakona o registru smluv pak je povinna tyto udaje včetně
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odùvodnèní oprávněnosti jejich anonýmizace speoifikovat a doručit druhé smluvní straně

nejpozději do 5 dnü ode dne podpisu tohoto dodatku písemně. Marným uplýnutim této lhùty platí,

že protistrana souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném rozsahu nebo S anonýmizací údajù,

které naplňují zákonnou výjimku Z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem Zveřejnění

v registru smluv.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperka Č. 278612021 ze dne

18.03.2021.

Tento dodatek lze měnit nebo Zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním,

podepsaným opràvněnými Zástupci obou stran. Podpisem tohoto dodatku se ruší platnost dříve

podepsaných smluv.
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Za objednatele:

Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
Starosta

Za zhotovit e:

SUEZ CZ .s.

lng. Jiří avrátil

Ředitel ivize

na základě plně moci
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