
DODATEK C 2 KE SMLOL_JVÉ o
POSKYTOVANI SLUŽEB c 1091065590

 

ČLÁNEK |. SMLUVNÍ STRANY

Objednate! — sidlo

Česká republika -
Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1

150 85 Praha 5 - Malá Strana

IČO: 48133990

DIČ: CZ48133990

Číslo účtu — příjmový: 160012—85508881/0710

Čislo účtu — výdajový: 150009-85508881/0710

Objednatel - provozovna

česká republika —
Správa státních hmotných rezerv

IČP - 4813399051

Zhotovitel - sídlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

500 09 Hradec Králové

IČO: 42194920
DIČ: cz42194920
Číslo účtu: 878705310300
IBAN: 0295 0300 0000 0000 0878 7063

Zhotovitel — provozovna

PJ MP Česká Lípa
5.května 3031

470 01 Česká Lípa

M ' -4arms Pedersen

(:iSLo SMLOUVY: 1091065590
INTERN! ČÍSLO SMLOUVY: 10142285

 

Objednatel — zasilatelská adresa

Česká republika -
Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1

 
Zastoupeny:

Spisová značka:

e—mail pro fakturaci:

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:

Zastoupený:

Spisová značka:

e—mail pro fakturaci:

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:

150 85 Praha 5 - Malá Strana CJ: 11439/21-SSHR

l/l/l/H/lmllil/“\W/llHl/Hll/H/
*na—„„ 1 n: “\n-n

    

lng. Vladimír Vavrinec, MBA—

ředitel Odboru logistiky

@s

@s

ing. Michal Končel - oblastní manažer

Krajským soudem v Hradci Králové,

oddíl B vložka 389

@m

a©

Smluvní strany se níže uvedeného dne. měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě.
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ČLÁNEK ||. PŘEDMĚT DODATKU

1, Smluvní strany se níže uvedeného dne, mésice a roku dohodly na následujících změnách uzavřené Smlouvy.
když nové znění článků smlouvy či její přílohy nově zní, jak je uvedeno v tomto dodatku níže.
Příloha č. 1 Smlouvy se mění a ode dne účinnosti tohoto dodatku zní, jak je přiložena k tomuto dodatku.

Ostatní body Smlouvy a předchozích dodatků se nemění a zůstávají dále v platnosti. Dodatek je vyhotoven ve
dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Tento Dodatek je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran, které se s Dodatkem i se všemi jeho
přílohami seznámily a s jejich zněním souhlasí. což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek společně s přílohami nabývá platnosti dne 01072021.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 Cenik poskytovaných služeb

Dne 01.06.2021,Ceska Llpa

Za zhotovitele: Ing. Michal Končel —

oblastní manažer

 

.s.

é
7

a ' '
á Llpa
521 510
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r
PRILQHA c 1 CENÍK POSKYTOVANÝCH Marius Pedersen -
SLUZEB c 1091065590 *“

 

CENIK PLATNÝ OD 01.07.2021
Objednatel — sldlo

Česká republika -
Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1

150 85 Praha 5 — Malá Strana

IČO: 48133990 Zastoupený: Ing. Vladimír Vavrinec, MBA —
DIČ: CZ48133990 ředitel Odboru logistiky
Číslo účtu - příjmový: 160012—85508881/0710 Spisová značka:
Číslo účtu - výdajový: 150009-85508881/0710 e—mail pro fakturaci: @s

Objednatel - provozovna

Česká republika - Kontaktní osoba:
Správa státních hmotných rezerv Telefon:

e—mail: s

IČP - 4813399051

Zhotovitel — sldlo

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3

500 09 Hradec Králové

IČO: 42194920 Zastoupený: Ing. Michal Končel — oblastní manažer
DIČ: CZ42194920 Spisová značka: Krajským soudem v Hradci Králové,
Číslo účtu: 8787063l0300 oddíl B vložka 389
IBAN: C295 0300 0000 0000 0878 7063 e-mail pro fakturaci: m

Zhotovitel — provozovna

PJ MP Česká Lípa Kontaktní osoba:
5.května 3031 Telefon:
470 01 Česká Lípa e—mail: va@

Stránka3z5



V této příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy č. 1091065590. jsou uvedeny typy poskytovaných služeb.které bude zhotovitel pro objednatele vykonávat,

 BDSTRANĚNÍ ODPADU — NÁVOZ NA SBĚRNÝ DVÚR
1091065590 (10142285) IČP: 4813399051

Služba Odpad Název odpadu Cena za MJ MJ
_ _ Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo080111 N OOO jiné nebezpečné látky - bez specifikace 23 000‘00 CZK T. . _ _ Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obalyOdwaner“ Odpad“ 150110 N 00° těmito látkami znečištěné - bez specifikace

Absorpční činidla. ňltračni materiály (včetně olejových filtrůOdstranění odpadu 150202-N-OOO jinak blíže neurčených). čistíci tkaniny a ochranné oděvy 26 000,00 CZK Tznečištěné nebezpečnými látkami » bez specifikace

 

 

 
Odstranění odpadu

 

26 000,00 CZK T
 

 
Odstranění odpadu 200201-0-000 Biologicky rozložitelný odpad » bez specifikace 2 300,00 CZK T
 Odstranění odpadu 200307—0—000 Objemný odpad — bez specifikace 3 000.00 CZK T
 Odstranění odpadu» Nechlorované minerální motorové, převodové a mazaci oleje -odPadní olej 0130205'N'000 bez specifikace 5 00030 CZK T
(Jeny jsou platné pouze v případě předání odpadu v areálu Marius Pedersen a.s. —sběrný dvůr, ul. 5. května 3031, 470 01.Ceská Lípa.

       
Před svozem/návozem nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat mistra provozu — tel.:GMS:

Při odvozu odpadu z provozovny objednatele bude k ceně za odstranění odpadu účtována cena za dopravní služby (viz tabulkaPřeprava odpadů).

Historický elektroodgad bude při splnění podmínek kolektivních systémů (Electrowin. Asekol. Ekolamp) vrámci zgětnéhoodběru v'robku řevzat k likvidaci ZDARMA. V případě. že výrobek nebude splňovat podmínky (např. nebude kompletní) budepřeřazen do kategorie odpadů a bude zlikvidován za cenu dle platného ceníku,

 ODSTRANĚNÍ ODPADU — oovoz NA KONCOVÉ ZAŘÍZENÍ
1091065590 (10142285) IČP: 4813399051

Služba Odpad Název odpadu Cena za MJ MJ
Odstranění odpadu

vč. dopravních služeb

 

 

 

130502—N»000 Kaly z odlučovačů oleje — bez specifikace 2 490,00 CZK T
  Odstranění odpadu 200304—0000 Kal Ze septiků a žump — bez specifikace 290,00 CZK T      
Kat. č. 13 05 02 - cena je platná včetně dopravních služeb. Odvoz odpadu z firmy Spra'va státních hmotných rezerv.

Cena obsahuje náklady na dopravu. manipulaci, využítí, popř. odstraněníodpadu. Předpokládané množství odpadu 20 až 24 tun. Objednání svozu na telefonním čísle: (GMS brána).

Kat. č.20 03 04 - cena za odstranění odpadu (tuna/m3) je platná pfi odvozu na koncové zařízení. Cena bude počítána dlejednotkových cen + paušální doprava cisterny v částce 3700,- Kčl1 svoz z provozu (viz tabulkaPřeprava odpadů). Předpokládané množství odpadu 3 až 4 tuny. Objednání svozu na telefonním čísle: (GMS brána).

 PŘEPRAVA ODPADU

1091065590 (10142285) |ČP14813399051
Pro přepravu bude použito odpovídající techniky, vybavené dle požadavků ADR. v závislosti na množství a druhu odpadu.Přepravní sazbyjsou následující:

 

 

 

 

     

Služba Cena za MJ MJ

Dodávka s vlekem
800.00 CZK HOD

Paušální svoz (cisterna) — odpad kat. 6.20 03 04 3 700,00 CZK SVOZ
 

Hodinová sazba dodávky s vlekem zahrnuje řidiče a závozníka. případní další pracovníci budou účtování dle položkyProvedené práce viz tabulka Další služby.
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GALŠÍ SLUŽBY
 

1091065590 (10142285) IČP: 4813399051

 

 

     

Služba Cena za MJ MJ

Poplatek za vystavení OLPNO/SEPNO bez svozu NO 250.00 CZK KS

Provedené práce 230.00 CZK HOD
 

Původce odpadu ma' legislativní povinnost ohlášení přepravy Nebezpečných odpadů do systému SEPNO.
Pokud nedojde k ohlášení přepravy dle platné legislativy, nebude odpad firmou Marius Pedersen as, přebrán.
Objednatel má možnost výběru ze shora nabízených služeb nebo ohlašovací povinnost do systému SEPNO provést sám.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Dne 01.06.2021. Česká Lípa

Za o Za zhotovitele: lng. Michal Končel —

oblastní manažer

 

rs
á ŠŠŠ/Š's'
Kralové

949205
ská Lípa “7“te
01 Česká Lípa
/fax:467 521 510
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Písemné informace o dodávaném odpadu
podle přílohy č. 2 k vyhlášce č,383l2001 Sb, v platném znění

Údaje o dodavateli odgadu:

 

 

  
 

    
 

    
 

 

 
    
    
 

 

   
 

 

Jméno, příjmení: Čislo
. , . . . . . . 1091065590

Obchodni nazev: Česka repubhka — Sprava statnlch hmotnych rezerv smlouvy

IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990
Oprávněná osoba: g'p d' ANO l'r ICZ “děl '
(osmium byl uaémn ANO D £073; (7ané „\;/Šiga pn sne ÍČZI
souhlas k provnzavánl
zaň'zení) „_ _ . . . .

NE U v gr/gade NE vyplnte nasledulicu

ldenlifikaéni čísla provozovny přidělené Živnostenským úřadem IČP; 4813399051

Adresa
provozovny

U stavební činnosti, kde odpad vznika" mimo provozovnu. uveďte ORP“
ORP mista vzniku odpadu '

IČZÚJ:

(idenliflkačni č. základni územní
jednotky)

. I

Kontaktni telefon:

Kontaktní e-mail:

Ogrévnéna osoba: STOCK čistíci služby s.r.o.

IČO" 07245170

Název zařizení IČZ Adresa, IČZÚJ

I STOCK čisticí služby s.r.o. CZA01455 Pobřežní 249/46, Praha, 186 00. 500208 [
 

 

Název odpadu

 
Kód Kat.

odpadu odpadu
Nebezpečné vlastnosti odpadu

 
 Kaly z odlučovačů oleje

 

Kal Vzeřsšpít'ikú a žump

130502 N 
éobab4—1 o

HP3, HF'4, HPS. HPG, HP7, HPB, Hpa HP11.
fifléfl’lé ,  
 
 
Písemné informace o dodávaném odpadu jsou vystaveny pro rok 2021.

. 2?: 6.2.2.021 Dodavatel odpadu (razítko a podpis)


