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Souvisejícísei

Smluvní stran
Smlouvou reg, č

SUEZ CZ a.s.

Sídlo: Španělská 10/1073, Pra2ha-Vinohrady, 120 00, Česká republika

IČ: 25638955

DIČ: CZ 25638955

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ů. 27-9328790297/0100

Zastoupení:

Zapsáno v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9378

(dále jen zhotovitel / oprávněná osoba)

a

Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace

Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 - Vinohrady

IČ: 75010330

DIČ: CZ 75010330 :

zastupuje:

bankovní spojení: ČNB s.p. Praha

č.ú.: 1730101/0710

(dále jen objednatel / původce odpadu)

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č.

40096 uzavřené mezi stranami dne 5.11.2004, která byla změněna:

- dodatkem č. 1, jež byl uzavřen dne 14.2.2006

- dodatkem č. 2, jež byl uzavřen dne 7.2.2007

a

- dodatkem č. 3, jež byl uzavřen dne 13.5.2008

- dodatkem č. 4, jež byl uzavřen dne 30.5.2019

- dodatkem č. 5, jež byl uzavřen dne 31.3.2020

dále jen „smlouva“.

Článek II.

Změna smlouvy

2.1. Účastníci tohoto dodatku se dohodli na nových cenách platných pro rok 2021,

Článek III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny smlouvou.

3.2. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu časově

předcházející.
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3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021 a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními

pak se smluvní strany dohodly,stranami, přičemž pokud se tento dodatek se uzavře po datu 1. 1. 2021,

že nové služby a ceny sjednané tímto dodatkem je oprávněn zhotovitel účtovat (fakturovat) objednateli

tohoto dodatku již od data 1. 1.za plnění provedené zhotovitelem objednateli dle smlouvy ve znění

2021.

Článek IV.

Ostatní ujednání

smlouvou o poskytování služeb4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny

v oblasti životního prostředí č. 40096.
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STÁTNÍ ZDRAVDTNÍ ÚSTAV

Šrobárova 48

SZW 100 42 Praha 10

IČ 75010330, tel.: +420267082295
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