
DODATEK CISLO:7
KE sMLouvĚ cĺsl0:2432

zAJlŠTĚNĺ svozu A oDsTRAŇovÁľtĺ oDPADU

PROYOZCEM: OBJEDNATBLEM:
Technické služby města Chomutova,
pří sp ěvková or garizace

náměstí LMáje89/21
430 01 Chomutov
IC:000790ó5 DIČ: CZ0O079O65
Zastoupené ředitelem panem

lng.Zbyňkem Knhlížkam
Bankovní 5nnigní' l t-Pvýl.v' 9.ýi
Čĺslo účtu:
Telefon: -*' :--, -.'.-,......-\ź.
zapsána v obchodním rejstřÍku vedeném u KĘského
soudu v Ustí n.L v oddílu Pr., vloŽce číslo 630.

SUEZ CZa.s.

Španělská Io73/10
l20 00Pľaha 2

IC: 25638955 DIČ CZ25638955

V návaznosti na novelu zákona o odpadech a navýšení poplatku za odpad se s účinností od 1 .1.2022 mění výše ceny
za zajištění svozu a odstranění odpadu. Z uvedeného vyplyivá změna smlouvy v části lV' cENoVÉ pooĺrĺíruxy tätto:

TV.
cENovÉ PoDMÍNIff

Na sjednanýrozsahplnění jdeza celoroční období o tuto cenu zasyoz a odstľaňování odpadu

Cenaza 1 ks nádoby Cenabez DPH - Kč
Typ nádoby: kontejner 3 x týdně

Počet nádob 3 37 167,00 1l1 501,00

Cena vč. DPH - Kč

2r% 734 916,2r

SOUHRN 111 501,00 134 916,2t

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinosti od 1 '7 ' 2016 uveřejnit dle zákova c. 340/201ssb., o zvláštních podmínkách
účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kteými se
smlouva doplňuje' mění nahrazuje nebo ruší, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle
tohoto odstavce se rozumí vloŽení elektronického obrazu smlouvy a metadat podle $ 5 odst' 5 zákona o registru sluv do registru smluv'

ostatní části smlouvy zůstávají beze změny

V ......... ..dne.................

Za obj ednatele:

Đsuee SUEZ CZ a.s.
Dlvlze čechy

f
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Císlo:

Doš|o'j^:: 25, 02, 202?

Technické slużby mésta Chomutova,1- pŕís:lěr.,kc.vá organizrce
$s' łoo 04 Trmlce

glltď;l 475 603 949


