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Dodatek č. 3

smlouvy o předáni a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího
zpracováni

Číslo smlouvy zhotovitele: 30-05-09-16/071

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zápis v OR pod spis.zn.: B 9378 u MS v Praze
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955

(dále jen ,,zhotovitel")

aDomažlická nemocnice, a.s.
Kozinova 292, 344 22 Domažlice
zapsána v OR: KS Plzeň, spisová značka B 1073
lČ: 263 61 078
DIČ: CZ699005333

adresa pro zasílání korespondence: Kozinova 292, 344 22 Domažlice

(dále jen ,,objednatel")

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

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 12. 2019 smlouvu o předání a převzetí odpadů za účelem jejich
dalšího zpracování, číslo: 30-05-09-16/071 "(dále jen ,,smlouva").

1.2. S ohledem na vývoj smluvního vztahu založeného smlouvou a v čase sjednané změny se smluvní strany
dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění následujÍcÍ ustanovení smlouvy.

2.1. Článek ||. Předmět smlouvy, cenové podmínky se nahrazuje tímto textem:

Předmět smlouvy, cenové podmínky

Zhotovitel je provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady plně oprávněným podnikat
v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen ,,zákon o odpadech").
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude od objednatele přebírat odpady za účelem jejich dalšího
zpracování dle zákona o odpadech a poskytovat mu další sjednaná související plnění za dohodnuté ceny a
v dohodnutém místě:
Domažlická nemocnice, a.s., Kozinova 292, 344 22 Domažlice IČP:

Objednatel se zavazuje odpady zhotoviteli předávat, další poskytnutá plnění přijímat a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

Sjednaná plnění:

1. Odběr odpadů

Zdravotnické odpady

Katal. č. Kat. Název odpadu MJ Cena
(dle katalogu odpadů) (KČ/Mj)

150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly t 11.800,-
těmito látkami znečištěné

18 01 01 O/N Ostré předměty (kromě čísla 180103) t 12.500,-
18 01 02 N Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv t 12.500,-

(kromě čísla 180103)
18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňováni jsou kladeny zvláštní t 12.500,-

požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 04 O Odpady, na jejichž sběr a odstraněni nejsou kladeny zvláštní t 12.500,-

požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 06 N Chemikálie, které jsou nebo obsahuji nebezpečné látky t 22.000,-
18 01 08 N Nepoužitelná cytostatika t 12.500,-
18 01 09 O jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 180108 t 12.500,-

20 01 21 N Teploměry t 50.000,-
20 01 31 N Nepoužitelná cytostatika t 12.500,-

20 01 32 N jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131 akce 300,-

Ostatní odpady

Katal. č. Kat. Název odpadu MJ Cena
(dle katalogu odpadů) (KČ/Mj)

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly t Dle akt.ceny na trhu
15 01 02 O Plastové obaly t Dle akt.ceny na trhu
150110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly t 11.800,-

těmito látkami znečištěné
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrařni materiály, čisticí tkaniny a t 11.800,-

ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami.
160215 N Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízeni t Od 10.000,-
160216 O jiné složky z odstraněné z vyřazených zařízeni t Od 3.000,-
20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyni a stravoven Akce 250,-

(barel 501/ cca 30 kg) (1barel)
13 05 02 N Kal z odlučovačů oleje t 2.200,-
13 05 07 N Zaolejovaná voda z odluč. olejů t 1.500,-

Služba a cena zahrnuje:

· přepravu zdravotnického odpadu, krytým automobilem dle podmínek ADR z prostoru objednatele na místo
zneškodněni, a to s četnosti 1 x týdně v kapacitě, která zajisti odvoz veškerého zdravotnického odpadu

· sběr a svoz ostatních odpadů z prostoru objednatele na místo zneškodněni na telefonickou výzvu
· dodávku pytlů z PVC velikosti 550x1000mm ti. 0,05mm na odpady, v počtu odpovidajicimu množství

likvidovaného odpadu, uvažováno 8 kg na 1 pytel. V případě další potřeby pytlů nad rámec tohoto počtu bude
účtována cena 6,50 Kč/ks

Druhotné suroviny

Katal. č. Kat. Název odpadu MJ Cena Poznámka
(dle katalogu odpadů) (KČ/Mj)

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly t *
Tříděný karton, směsný papír O,-

15 01 02 O Plastové obaly t *
folie čirá O,-

15 01 02 O Plastové obaly t
Ostatní netříděné 2 640,-

SUEZ CZ a.s. strana číslo 2 ze 3



Smlouva o předáni a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího zpracováni č. 30-05-09-16/071 změna číslo 03
Domažlická nemocnice a.s.

Pozn.: U odpadů, u nichž je před cenou uvedeno znaménko ,,"", se jedná o výkup (zhotovitel zaplatí objednateli za odběr
tohoto odpadu uvedenou cenu).

* u druhotných surovin dochází často ke změně ceny z důvodu častého pohybu cen na trhu druhotných surovin, proto
bude cena stanovována na základě předloženého aktuálního ceníku. Zhotovitel vždy při změně ceny předloží objednateli
aktuální platný ceník, který je vždy závazný až do předloženi ceníku dalšího. První platný ceník je součásti smlouvy.

2. Doprava odpadů (nezahrnutá v ceně za odstraněni odpadu)

Typ vozidla MJ Přeprava Pozn.(KČ/Mj)
Dodávkové vozidlo Akce 1 600,- Svoz odpadu 200132

Dodávkové vozidlo
km 26," Ostatní přeprava

Přeprava hod 600,-
Manipulace -nakládka/vykládka

Skříňové vozidlo

Přeprava km 37,- Ostatní přeprava
Manipulace -nakládka/vykládka hod 600,-
Cisternové vozidlo .

Udržba lapolů,
Přeprava km 59,- kanalizace apod.
Manipulace - čerpáni, tlakové čištěni hod 2 400,-

Minimální účtovaná částka za každou jednotlivou samostatnou dodávku služeb nebo zboží je 150,- Kč.

Celková cena k vyúčtování zhotovitelem objednateli odpovídá násobku výše uvedených jednotkových cen a
příslušných měrných jednotek. Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu
s příslušnými platnými předpisy.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.4.2022 a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami,
přičemž pokud se tento dodatek se uzavře po datu 1.4.2022, pak se smluvní strany dohodly, že nové
služby a ceny sjednané tímto dodatkem je oprávněn zhotovitel účtovat (fakturovat) objednateli za

plnění provedené zhotovitelem objednateli dle smlouvy ve znění tohoto dodatku již od data 1.4.2022.

3.3. 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.
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