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Dodatek č. 1

smlouvy o poskytování služeb při nakládání s odpady

číslo smlouvy: 140620894 (zhotovitel)
č. smlouvy: 203-18 (objednatel)

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 1 20 00 Praha 2 Vinohrady
zápis v OR pod spis.zn.: B 9378 u MS v Praze
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastupuje: Ing. Mojmír Zálesák, prokurista obchodní společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
zápis v OR pod spis.zn.: Pr 1230 u KS v Brně
IČO: 00226912
DIČ: CZ00226912
zastupuje: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel nemocnice
bankovní
číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „dodatek")

Část A)
Úvodní ustanovení

A. 1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.10.2018 smlouvu o poskytování služeb při nakládání s odpady ,
c/'s/o; 140620894 (dále jen „smlouva").

/4.2. S ohledem na vývoj smluvního vztahu založeného smlouvou a v čase sjednané změny se smluvní
strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění cena za svoz a likvidaci odpadu 180104.

Čásř B)
Úprava znění smlouvy o poskytování služeb při nakládání s odpady

V příloze Odstranění nemocničního odpadu, Tabulka číslo 2b, „Specifikace ceny-ostatní odpady" se u
odpadu 180104 (Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce), kategorie ostatní odpad, mění jednotková cena za svoz a likvidaci odpadu na 9000,00 Kč/t
bez DPH.

Čásř C)
Závěrečná ustanovení

C.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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Smlouva o poskytováni služeb při nakládáni s odpady č, 140620894, Nemocnice Kyjov, prispévková organizace

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru
smluv") nebo od data 1.10.2021, dojde-li k uveřejnění před tímto datem. Zveřejnění dodatku je
povinen zajistit objednatel.

C.2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi ustanoveními tohoto dodatku (včetně jeho příloh),
všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením dodatku využily
možnosti dodatečného vysvětlení jeho ustanovení. Žádná ze smluvních stran neshledala, že by
některé ustanovení bylo pro ní zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo
zásadě poctivého obchodního styku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem
jejich pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně
berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz toho tento dodatek podepisují.

O i, 11. 2021
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