ReC‹`2'›VeľOl
Dodatek

č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí
čisıø smıønvy: 11000021

I

Smluvní strany

Recovera Využití zdrojů

a.s.

Špﬂnèıská 1073/10, 120 00 Praha 2 vinohrady
zapsána v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9378
IČ:

25638955
CZ25638955

Dıč:

zastupuje: Ing. Igor

--

d

bankovní

ek.

číslo účtu

MBA,

Ph.D., ředitel divize, na základě plné moci

adresa pro zasílání korespondence: provozovna Valašské

Meziříčí,

Hemy 909, 757 01

Valašské Meziříčí

(dále jen ,,zhotoviteI“)

a

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
zapsána v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl
ıč:

49562827

DIČ:

CZ49562827

Pr.,

vložka 953

.

zastupuje: Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka organizace
bankovní spojení:
,

adresa pro Zasílání korespondence: Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
(dále jen ,,objednateI")
Il.

Předmět dodatku
2.1.

Předmětem dodatku je Změna ceny u
odpadů. Článku

Katalagově
číslo
18 01 04

Ý

III.

bodu

č. 3.1.

uvedené položky v
výše uvedené smlouvy.
níže

Název odpadu
(dle katalogů odpadů)
požadavky

prevenci injekce

S

odpadu zhotoviteli
PE pytle určené pro

odp.

O

odstraňování nejsou kladeny

Zvláštní

Obal pro předání

Kat.

Odpady, na jejichž sběr a

Příloze č. 2, Služba č. 2

shromažďování tohoto
typu odpadu

ohledem na

1111,

má zaveden

je

t

_

Cena
KčIMJ _

Pozhi
_

cena je platná
I
pro odstraněnı

odpadu

skládkováníıjı

I

Společnost Recovera Využití zdrojů a.S.
podle platné verze standardu ISO 27001

MJ

- Odvoz

integrovaný systém řízení. Systém managementu bezpečnosti informaci
zaveden v celé společnosti, certifikace se týká oddělení utajovaných projektů.
[:_:'-nr

Í;

-„__

_L-f`L`-_:____

Dodatek ke Smlouvě

č.

11000021 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

dodatek ćíslo

.

1

Ill

Ostatní ujednání
3.1.

Ostatní podmínky a ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou Stejnopísech, Z nichž každý
stejnopis obdržel Zhotovitel a jeden objednatel.

3.3.

Tento dodatek nabývá

Za zhotovitele:
lng. Igor

Laštůvka,

dipl.ek.,

ředitel divize

na základě plné moci

Recovera Využití zdrojů

a.s.

platnosti

MBA, Ph.D.

má

platnost originálu.

Jeden

a účinnosti dnem 1.5.2022.

Za objednatele:

Mgr. Michaela Pavlůsková
ředitelka organizace

strana číslo 2 ze 2

