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SUEE
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

cĺslo smtouvy: 180626464

t.

Smluvní strany

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1o73l1o,12o 0O Praha 2 Vinohrady
zapsána v oR: Městský soud v Praze, oddíl B, vloŽka g378
lČ: 25638955
DlČ: CZ25638955

adresa pro zasílání korespondence: provozovna Valašské Meziříčí, Hemy 909, 757 01Valašské Meziříčí

(dále jen,,zhotovite!")

a

Správa a údľžba silnic Valašska' s.r.o.
Jiráskova 35,757 59 Valašské Meziříčí
zapsána v oR: Krajský soud v ostravě, oddíl C' vloŽka 27627
ll:26820218
DlČ CZ26820218
zastupuje: Jaromír Kořistka, jednatel společnosti

adresa pro zasíláníkorespondence: Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziřĺčí

(dále jen,,objednatel")

!t.

Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku je změna cen u níŽe uvedených poloŽeľ< v Článku č' ll. bod l' 1 a 2 výše
uvedené smlouvy.

Společnost SUEZ CZ a's. má zaveden integrovaný systém řízení. Systém managementu bezpečnosti informací podle platné
verze standardu lSo 27001 je zaveden v celé společnosti, certifikace se týká oddělení utajovaných projektů.

Katal. č.
odpadu

Název odpadu Kat.
odp. MJ Cena

Kě/MJ Poznámka

13 02 0B Jiné převodové, motorové a mazací oleje N t

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N t

13 05 03 Kaly z lapáku nečistot N t

13 08 02 Jiné emulze N t

ffi rä ffiffi



Dodatek ke Smlouvě ć. 180626464, Správa a ÚdrŽba silnic Valašska, s.r.o. dodatek čÍslo 1

15 01 02 Plastové obaly - recyklovatelné
(PE fÓlie' streč fllie)

o t Cena dle
aktuálnĺho
ceníku DS

15 01 02 Plastové obaly - nerecyklovatelné o t

15 01 10 obaly obsahujícízbytky NL nebo obaly těmito
látkami znečĺštěné

N t

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné NL -

N t

16 0í 03 Pneumatiky - osobní o t

16 01 07 olejové filtry N t

16 01 21 Nebezpečné součástky N t

16 06 01 olověné akumulátory N t

17 0203 Plasty o t

17 05 03 Zemina a kameníobsahujícÍ NL N t

17 06 04 lzolačnĺ materiály neuvedené pod čísly 170601
a 170603

N t

17 09 03 Jiné stavební a demoličníodpady obsahující NL N t

17 09 04 Směsné stavební a demoliČní odpady o t

Zářivky - kompletní zo
Vyřazené zaŕizenl obsah uj ĺcí
chlorofluorouhlovod íky - kompletn í

EEZ zo

20 03 04 Kal ze septiků a Žump o t
20 03 07 objemný odpad o t

* - u takto označených odpadů dochází často ke změně ceny z důvodu častého pohybu cen na trhu druhotných surovin,
proto bude cena stanovena před svozem na základě předloŽeného aktuálnĺho ceníku.

Zo _ zpětný odběr, cena za manipulaci a uskladněnĺ EEZ se stanovuje ve výŠi 1 ooo,- Kč/t, zářivek 7,- Kč/ks.

** - u těchto odpadů bude konečná cena stanovena před odvozem po řádné deklaraci chemicko-fyzikálních vlastností a
dle mnoŽství odstraňovaného odpadu.

Typ vozidla Typ a počet
konteinerů

Nosnost
(0

Přepľava
(Kč/km) MJ Sazba (Kč/MJ)

manipulace
dodávkové vozidlo 1,5 15 min
valníkové vozidlo 5,5 15 min
nosič kontejnerů - ramenový
nakladač konteinerů

5-12m",
'1 konteiner

I 15 min

nosič kontejnerŮ - ramenový
nakladač kontejnerů + vlek (2,3
kontejnery)

5-12m",
2-3 kontejnery

20 15 min

nosič kontejnerů - hákový nakladač
kontejnerů

20 - 40 m",
1 konteiner

12 15 min

nosič kontejnerů - hákový nakladač
kontejnerů + Vlek

20 - 40 m",
2 konteinerv

24 15 min

cisternové vozidlo 12 t hod ,

ilt.
ostatní ujednání

3.í

3.2

ostatnĺ podmínky a ustanovenívýše uvedené smlouvy zůstávajív platnostiv plném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven Ve dvou stejnopisech, z nichž. kaŽdý má platnost originálu. Jeden
stejnopis obdrŽel zhotovitel a jeden objednatel.
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3.3. Tento dodatek nabývá platnostia Úěinnosti dnem 15.3.2021

Za zhotovitele: Za objednatele:
Jaromír Kořistka
jednatel společnosti

SUEZ CZ a.s. st




