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Dodatek č. 3

ke Smlouvě o díIo

cĺsIo smlouvy: 180626464

Smluvní strany

Rěcovera Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073ĺ10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zapsána v oR: Městský soud v Praze, oddíl B., vloŽka 9378
lČ: 25638955
Dll c225638955

adresa pro zasílání korespondence: provozovna Valašské MeziříÖí, Hemy 909, 757 01 Valašské Meziříčí

(dále jen,,zhotovitel")

a

Správa a údrŽba silnic Valašska' s.r.o.
Jiráskova 35,757 59 Valašské Meziříčí
zapsána v oR: Krajský soud v ostravě, oddíl C' vloŽka 27627
ll:26820218
DlČ: CZ26820218
zastupuje: Jaromír Kořistka, jednatel spoleönosti

adresa pro zasílání korespondence:Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí

(dále jen,,objednate!")

ll.
Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku je aktualizace níŽe uvedených tabulek v Článku č. ll. bod č,' 1 ,2 a 4 výše uvedené
smlouvy.

odběr odpadů

Společnost Recovera VyuŽití zdrojů a.s. má zaveden integľovaný systém řízení. Systém managementu bezpečnosti informacĺ
podle platné verze standardu lSo 27001 je zaveden v celé společnosti, ceńifikace se týká oddělení utajovaných projektů.

Katal. č.
odpadu

Název odpadu Kat.
odp.

MJ Cena
Kč/MJ Poznámka

13 02 08 Jiné převodové, motorové a mazací oleje N t 0,-

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N t

13 05 03 Kaly z lapáku nečistot N t
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Dodatek ke Smlouvě č. 180626464, Správa a udrŽba silnic Valašska, s.r.o' dodatek číslo 3

13 08 02 Jiné emulze N t 2 500,-

15 01 02 Plastové obaly - recyklovatelné
(PE fólie' streč fólie)

o t

15 01 02 Plastové obaly - nerecyklovatelné o t

15 01 10 obaly obsahující zbytky NL nebo obaly těmito látkami
znečištěné

N t

15 02 02 Absorpční činidla, filtracní materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděw znečištěné NL

N t

16 01 03 Pneumatiky - osobní o t

16 01 07 olejové filtry N t

1601 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N t

16 01 21 Nebezpečné součástky N t

16 06 01 olověné akumulátory N t

17 0203 Plasty o t

17 05 03 Zemina a kamení obsahující NL N t

17 06 04 lzolačnímateriály neuvedené pod čísly 170601 a
1 70603

N t

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující NL N t

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady o t

20 03 04 Kal ze septiků a Žump o t

20 03 07 objemný odpad o t

* _ u takto oznacených odpadů dochází často ke změně Ceny z důvodu častého pohybu cen na trhu druhotných surovin, proto

bude cena stanovena před svozem na základě předloŽeného aktuálního ceníku.

** - u těchto odpadů bude konečná cena Stanovena před odvozem po řádné deklaraci chemicko-fyzikálních vlastností a
dle mnoŽstvÍ odstraňovaného odpadu. ,.'ĺ:]':,:

Doprava odpadů (účtuje se trasa Recovera VM - místo nakládky a zpět)

Typ vozidla Typ a poěet
konteinerů

Nosnost
{t)

Přeprava
(Kě/km) MJ Sazba (KčIMJ)

dodávkové vozidlo 1,5

valníkové vozidlo 5,5

nosič kontejnerů _ ramenový nakladač
konteinerů

5-12m3,
1 konteiner

8

nosič kontejnerů - ramenový nakladač
konteinerů + vlek (2'3 konteinery)

5-12m3,
2-3 konteinerv

20

nosič kontejnerů - hákový nakladač
konteinerů

20 - 38 m3,
1 konteiner

12

nosič kontejnerů - hákový nakladač
konteinerů + vlek

20 - 38 m3,
2 konteinerv

24

cisternové vozidlo 12

ostatní sIuŽby

Minimální rjčtovaná částka za každou jednotlivou dodávku sluŽeb nebo zboŽí je 300,- Kč.

SluŽba/zboŽí - specifikace MJ Cena
(Kč/MJ) Pozn.

Zpra cování azaslání roční evidence - C,D zákazníci ks

Předání Údajů o evidenci přepravy nebezpecných odpadů
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v rozsahu dle poŽadavků aktuálně platné legislativy, zpracování
dokumentu k přepravě ,,ohlašovací list pro přepravu nebezpečných
odoadů oo území ČR".

přeprava
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3.1

3.2

ilt.
ostatní ujednání

ostatní podmínky a ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávajĺ v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven Ve dvou stejnopisech, z nichŽ. kaŽdý má platnost originálu. Jeden
stejnopis obdrŽel zhotovitel a jeden objednatel.

Tento dodatek nabývá platnostia účinnosti dnem 1 '6.20223.3.

Ve Va|aŠském Meziříčĺdne /1ĺ' í Żc č'L Ve Valašském Meziříěídne z4{',; ' Ża Ż2--

Recovera VyuŽití zdrojů a.s




