
číslo smlouvy:

Marius Pedersen 9903278
DODATEK KE SMLOUVĚ O ODVOZU A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO

KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SMLUVNÍ STRANY

Obiednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

Sídlo: .................................................. Sídlo: Průběžná 1940/3. Hradec Králové 500 09
Zapsaný: MS v Praze sp.zn. A 48384 Zapsaný: u KS v Hradci Králové, odd.B. vložka 389

Kontaktní adresa: SŽDC, s.o., Správa osobních nádraží Ústí nad 
Labem Provozovna: .................................................................. 

.................................................

Oprávn.zástupce: ..................................................................... 
........... Oprávn.zástupce: . .... ..................................................

IČO: 70994234 IČO : 42194920
DIČ: CZ70994234 DIČ : CZ42194920
Číslo účtu: .................... Číslo účtu: ......................................
Bank. spojení: Česká nnárodní banka v Ústí nad Labem Bank. spojení: ČSOB Hradec Králové
Email: ............................ Email: ...............................................................
Telefon: ............................. Telefon: ......... ....... ....... ......
Kontaktní osoba: .......................... Kontaktní osoba: . . . .. . . ......... ....................

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy:

ROZSAH A CENA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel objednává u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajišťovat službu za podmínek řešených touto smlouvou.
2. Cena služby je dána platným ceníkem služeb společnosti, který je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ceny jsou bez DPH. Platba za 

poskytovanou službu je prováděna na základě vystavené faktury (daňového dokladu). Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do konce prvního 
měsíce fakturačního období. Dnem zdanitelného plnění je datum vystavení faktury. Změny služby uskutečněné v průběhu fakturačního 
období budou vyfakturovány dalším daňovým dokladem (faktura, opravný daňový doklad).

3. V případě pozdní úhrady je zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení 
s platbou a objednatel se zavazuje vyfakturovanou smluvní pokutu uhradit do 14-ti dnů od data odeslání faktury.

4. Úpravy ceníku je zhotovitel oprávněn provádět minimálně 14 dnů před datem platnosti nových cen a neprodleně tyto změny oznámit 
objednateli.

MANIPULAČNÍ POPLATEK

1. Pří změnách ve smlouvě (výměna nádoby - snížení objemu, stažení nádoby) a za opětovné přistaveni nádoby stažené z důvodu neuhrazení 
faktury bude účtován přepravní a manipulační poplatek 500Kč/ks. Při snížení intervalu vývozů bude účtován manipulační poplatek 300Kč/ks. 
K cenám bude připočteno DPH dle platných předpisů.

Smlouva č. 990327801 Strana č. 1/2



m s  Pedersen
číslo smlouvy:

9903278

Příloha č.l smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu č. 9903278

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

S ta n o v iS tř T y p  n á d o b y Ks Z a h á je n i U k o n č e n í In te r v a l C en a  z a  r o k O d p a d
Bystřany Úpořiny nová VB 110 1 1.1.2017 1x7 (53) .............. 200301
Bohosudov Návéstní mistr S04 (SAP VB) 110 1 1.1.2017 30.6.2017 1x14(27) .............. 200301
Bohosudov žst.. Krupka (SAP VB) 110 1 1.1.2017 1x7(53) .............. 200301
Oldřichov u Duchcova, nová VB 44 110 3 1.1.2017 1x7 (53) .............. 200301
Teplice, Na hrázi nádr.nám. 1100 3 1.1.2017 1x7 (53) ................ 200301
Teplice, Na hrázi nádr.nám.dvůr 240 1 1.1.2017 1x7(53) .............. 200301
Teplice. Řctcnice. Sklářská 449 110 1 1.1.2017 1x7(53) .............. 200301
Svčtcc 110 1 1.1.2017 1x7(53) .............. 200301

K uvedeným cenám je nutné připočítat DPH podle platných předpisů.

PLATNOST TÉTO PŘÍLOHY OD 1.7.2017

v ú š r í  A/ep ¿Qa& i f Dm e Z7,(2.£x)rf V Teplicích, dne 27.6.2017
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