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DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ČJ: KRPT-38999/ČJ-2020-0700VZ

l.

Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Kontaktní osoba:

E-mail:
Telefon:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
plk. Ing, Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
751 51 502
CZ75151502
ČNB: č.ú.

r
9

(dále jen ,,objednatel")

a

Firma:
Sídlo:
Provozovna:
="p""á'

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Fax:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín
lng.Zdeňkem Tylem, obchodrúm nárněstkem-Morava, na základě plné moci
42194920
CZ42194920
ČSOB Hradec Králové

Telefon:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu: oddíl B, vložka 389

(dále jen ,,zhotovitel")

l.

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly upravit Přílohu Č.1 katalogové číslo odpadu 200307 smlouvy
o dílo č. KRPT-38999/ČJ-2020-0700VZ a to následovně:



XZ""
Ĺ Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - č.j. : KRPT -38999/ČJ-2020-0700

Ceník: Kč/tunu

Specifikace odpadů cena za tunu

20 03 07 O Objemný odpad

Veškeré ceny uvedené v této příloze č. 2 smlouvy o dílo jsou uvedeny bez DPH.

Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo Čj: KRPT-38999/ČJ-2020-0700VZ a dodatku č. 1 se
nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo Čj: KRPT-38999/ČJ-2020-0700VZ nabývá platnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv
(zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem 1. ledna 2021 nebo dnem
jejího uveřejněni v registru smluv, podléhá-li tomuto zveřejnění, a to dle toho, který okamžik
nastane později. Nabude-li tento dodatek účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv, pak se
smluvní strany dohodli, že ujednáni obsažená v tomto dodatku se použiji i na právni poměry
z dodatku, vzniklé mezi smluvními stranami od 1. 1. 2021 do okamžiku nabytí účinnosti
tohoto ujednání.

V Ostravě dne AZ. Zau V Hlučíně dne 13. 5. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:
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