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Dodatek č. 1

k Rámcové dohodě o poskytování služby „ Odstraňování nebezpečných a ostatních odpadů u VÚ
2298 Chrudim“ ze dne 06. 10. 2020, Čj. MO 281179/2020-2298

1. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: Vojenský útvar 2298 Chrudim

plukovník gšt. Mgr. Róbert Dziak, MSS
Se sídlem na adrese: Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Zástupce kupujícího oprávněný
jednat ve věcech technických:
Telefonické a faxové spojení:
Zástupce kupujícího oprávněný
jednat ve věcech smluvních:
Telefonické a faxové spojení:
e-mail:
Adresa pro doručování
korespondence:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Recovera Využití zdrojů a.s.

Se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, spisová značka, oddíl B, vložka 9378
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
Zastoupená: Ing. Michal Mrkvica, oblastní manažer obchodu, na

základě plné moci
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:
e-mail:
Adresa pro doručování
korespondence:

(dále jen „poskytovatel“) na straně dru
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2. Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku je změna obchodního názvu zastupujícího poskytovatele z SUEZ CZ a.s na
Recovera Využití zdrojů a.s..

2.2. Změna obchodního názvu zastupujícího poskytovatele nemění stávající smluvní vztahy, které
zůstávají i po změně názvu nadále platné. Fakturace bude nově obdržena již se změnou
obchodního jména společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. s účinností od 19. 04. 2022.

2.3. V souvislosti s výše provedenými administrativními změnami a pře
jméno poskytovatele se pro účely e-mailové komunikace mění i adresy
pro možné obdržení faktury a Změny jsou uvedeny v Oznámení o
změně názvu společnosti ze dne 21. 04. 2022. Vzhledem k smluvnímu vztahu mezi objednatelem
a poskytovatelem kde je v bodu 11.4 uvedena povinnost poskytovatele oznámit objednateli
jakékoliv změny bezodkladně a vzhledem ke skutečnému elektronickému oznámení objednatele
až dne 26. 05. 2022, provedl objednatel Výzvu k dílčímu plnění číslo 9, podepsanou statutárním
orgánem společnosti poskytovatele dne 25. 05. 2022. Protože již u této Výzvy č. 9 probíhá
v současné době plnění a viz. výše u společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. zůstávají všechny
stávající smluvní vztahy nadále platné, bude tato Výzva k plnění č. 9 tímto brána jako platná, za
podmínek stávající smlouvy mezi objednatelem a poskytovatelem. Fakturace této Výzvy k plnění
č. 9 bude vystavena již s novým obchodním jménem poskytovatele: Recovera Využití zdrojů a.s.,
se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 256 38955, která je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 9378. Plnění práv a
povinností z Rámcové dohody o poskytování služby „ Odstraňování nebezpečných a ostatních
odpadů u VÚ 2298 Chrudim“ Čj. MO 281179/2020-2298 ze dne 06. 10. 2020 mezi VÚ 2298 a
SUEZ CZ a.s. bude i nadále vykonávat poskytovatel se změněným obchodním jménem původně
SUEZ CZ a.s. nově Recovera Využití zdrojů a.s.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran

a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3.2. Ostatní ujednání smluvního vztahu, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, zůstávají

nedotčena.
3.3. Dodatek č. 1 je pořízen v jednom elektronickém vyhotovení a to prostřednictvím elektronického

nástroje NEN – systémové číslo veřejné zakázky: N006/20/V00023353 s platností originálu.
3.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně, vážně a určitě, že si text

Dodatku č. 1 přečetly, porozuměly mu, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.
3.5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým elektronickým podpisem stvrzují platnost svých

jednatelských oprávnění.

V Chrudimi, dne V Pardubicích, dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

….………………………………. …………………………………..

plukovník gšt. Mgr. Róbert Dziak, MSS Ing. Michal Mrkvica
velitel VÚ 2298 jednatel

(podpis a razítko objednatele) (podpis a razítko poskytovatele)

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Mrkvica
Datum:
2022.06.02
12:57:37 +02'00'
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