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Dva listy
Počet příloh: 1/ 1

DODATEK č. 1

k rámcové dohodě na převzetí odpadů za účelem likvidace jinou oprávněnou osobou na
období 2022-2024

č. 211405002242, kterou uzavřely dne 22. 12. 2021

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6

jako organizační složka státu, jejímž jménem jedná
náčelník VZ 684810 Líně plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek,

Se sídlem: VZ 684810 Líně
IČO: 60162694 DI 60162694
bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Bc. Pavel Krčma
Spojení:
Adresa

PS 150
304 50 Plzeň

na straně jedné (dále jen „objednatel“ )

a

SUEZ a.s
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, sp. značka 9378
Se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00, Praha 2 - Vinohrady
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
Statutární orgán: Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., místopředseda představenstva
Zastoupená: Milošem Krýdou, oblastním manažerem obchodu, na základě plné moci
Bankov
Spojení:
Adresa
Divize Čechy, LCPl, Skladová 10, 326 00 Plzeň

na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“)
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I.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany v souladu s čl. 10 ods. 10.4 shora
uvedené rámcové dohody Dodatek č. 1 k této rámcové dohodě na převzetí odpadů za účelem
likvidace jinou oprávněnou osobou na období 2022 - 2024. Následující změny viz. příloha č. 1
nastaly v návaznosti na oznámení o procesu fúze. Aktivity společnosti SUEZ v olbasti
odpadového hospodářství v České republice jsou po ukončení procesu fúze součástí skupiny
Veolia. V této souvislosti došlo ke změně obchodního názvu společnosti SUEZ a.s. na Rycovera
Využití zdrojů a.s. Společnost Recovera Využití zdrojů a.s. přebírá dosavadní uzavřené platné
a účinné smlouvy za zanikající společnosti SUEZ a.s.

Nový poskytovatel:

Recovera Využití zdrojů a. s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, sp. značka
9378
Se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00, Praha 2 - Vinohrady
IČO: 25638955 DIČ: CZ25638955
Statutární orgán: Ing. Michal Stieber, člen představenstva

Ing. Mojmír Zálešák, člen představenstva
Zastoupená: Milošem Krýdou, oblastním manažerem obchodu, na základě plné moci
Bankovní sp
Spojení: tel:
Adresa pro korespondence: Divize Čechy, LCPl, Skladová 10, 326 00 Plzeň

V souladu s ustanovením §222 odst. 10 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, se tato změna v osobě poskytovatele nepožaduje za podstatnou změnu
závazku ze smlouvy a je možná, pokud nový poskytovatel splňuje kritéria kvalifikace
stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

II.

Tento dodatek se uzavírá s platností od 12. 5 . 2022 do 31. 12. 2024. Dodatek je vyhotoven
v elektronické podobě, má 2 očíslované strany a jednu přílohu/1 list a je uložen v ET
NEN ID N006/21/V00032373. Objednatel zveřejní uzavřený dodatek č. 1 rámcové dohody
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti
dnem jejího podpisu poslední stranou dohody a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho
obsahem, tento nepodepisují v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz své
svobodné a vážné vůle ho níže podepisují.

…………………………………………… …………………………………….
plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek Recovera Využití zdrojů a.s.
osoba oprávněná jednat za MO ČR (poskytovatel)

(objednatel)


