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Dodatek č,1 ke smlouvě č. 10141533 - o odvozu a odstranění či využití odpadů

ze dne 29.3.2006

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.
Sídto: Průběžná 194Ql3, Hradec Králové
Zapsaná u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 389

Provozovna: 5. května 3031 ,470 01 Ceská Lípa

Zastoupený:
lČ: 42194920
DlČ: Cz 42194920
Bank. spojení:ČSOB. Hradec Králové

Telefon:
Fax:

Yg.uě:9"n 
obchodnich je opravněna jednat:

ve věcech technických ie oprávněn jednat:

Objednatet: Základní škola Jižní
Sídlo: Jižní 1903 ,Česká Lípa 470a1

provozovna: ZŠ Jižní 1903,
rvŠ lizni 1970,Českál ínq 47001

Zastoupený: ln."- r ---l|, ! ,_

lč: 482 83 088
DlČ:
Bank.spojení: Gé,_\'t^^^"_

číslo úětu: .{ , | :,_a?AJ!,+,u

leleton:
E-maiI: 7alD,

cz

predispozice

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceníku ke smlouvě č. 10141533 ze dne 29,3.2006 na zajiŠtění

sběru,svozu, využití a odstranění komunálního odpadu,

předmět dodatku č.í

obě smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č.2- Ceník služeb smlouvY Č. 10141533, Ostatní

články a přílohy smlouvy zůstávají beze změn

Nové znění přílohy é.2ie platné od 1.1.2009.

Tento dodatek společně s přílohami nabývá platnosti dnem jeho podpisu,

V České Lípě dne 5.1.2009

za zhotovitele: Za objednatele:

Přílohy:\
i

Příloha Ě,1 - rozsah
Příloha č,2- ceník

poskytovaných služeb
služeb

Marius Pedersen, a.s,, 94r2O, s*rětna 3031,47O 0t Česká típa,
tel.: 487 521 265,487 52,| 078, GsM brána:602 180 400, fax.:487 521 5'l0,

sídlo: Průběžn á 1g4otg,50009 Hradec Králové, zapsan u obchodním relstříku - Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vloŽka 389



Marius Pedersen [X

/říloha č, 1 r<e smlouvě č. 10141533 ze dne 22.3.2006 o odvozu a odstranění ěi vyuŽití odPadů -
rozsah služby

Flozsah poskvtovanÝch sl užeb

@dovou nádobu od Marius Pedersen a.s. _L_** SD - předání odpadů na sběrném dvoře MP a.s. Česká Lípa, S,května 3031 nebo výana= na základě

telefonické výzvy odvoz plné nádoby s odpadem 20 01 25 zdarma,
póin,,u uon'c lótnicn přzonin íl.i.-31.8,) vývoz SKo upraven na 1x14 dní

V České Lípě dne 5,1.2009

za zhotovitele: Za objednatel,,

lill "" p,. ,

město, obec ulice + číslo
oooisné

katalog,
číslo

odpadu
druh nádoby

počet
kusů

od do četnost
vývozu

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 20 03 01
*50lodpadkový

koš
2

1.1.07
1.1.
1.9.

go,o.

31.12.
1xtýd ně

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 20 03 01
*50l odpadkový

koš
2 1.7 , 31.8. 1x14 dní

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 20 03 01
* 770l / plast

SKo 2
1.1.07
1.1.
1,9.

so,o.
31.12.

1x týdně

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 20 03 01
* 770l / plast

SKo 2 1.7 . 31.B. 1x14 dní

Česká Lípa ZŠ Jižní 1903 15 01 02
*1100lplast/

PLASTY
1 1.5.06 na výzvu

Česká Lípa
ZŠ Jižní 1903

-iídelna
20 o1 25 **50 l nádoba 1 1.4.06 SD,na výzvu

Česká Lípa MŠ Jižní 1970 20 03 01
* 240llplast

sKo 2
1.1.07

1.1.
1.9.

go.o.

31.12.
1x týdně

Česká Lípa MŠ Jižní 1970 20 03 01
* 240llplast

sKo 2 1.7 . 31.B. 1x14 dní

1 Česká Lípa,_

tel.: 487 52'l 265,487 521 078, GSM brána:602 180 4O0, tax,:487 521 5,t0,

sídlo: průběžná 1940/3, ď6ďil..61'řá;:,;;&; i;ňffiffi-Ňrir.u -xiái'.r.Y.oud Hradec Králové, oddíl B, vložka 389

i{ i.9'::d ,

...,:Ťx,.

\



Marius Pedersen ffi

/říloha č. 2 xe smlouvě č. 10141533 o odvozu a odstranění či využití odPadů - ceník sluŽbY

ceník poskvtovanÝch služeb

Ceny

2. sběr, odvoz a využiti tříděného komunálního odpadu

*Cena je platná v případě předáni odpadu V arealu lvlanus reueísetl d.5. UUDNo L|po llgwv llq \vll vJAlu

odpadem zdarma. Leana ě o upotiebený j"dv;Ě , pk,o."1 ť.,"!y ,:]]!:]'*:J::Y:i]i,::,;]::l"i1}]j*,,T,ííí;,iill"j1oqpaoerTl z'alllla''"""ft.]'ráJř,""'ff;iJř;;;š;č;;řJ 
Líp+ při óauer" odpadu'(plnátprázdná) nebo při odvozu tohoto

(50 l) poskytne zhotovitel zdamla na provozo

odpadu, Nádoby slouží k ukládání pouze odpaJu kat.č, 20 01 25 . Nádoby při předání odpadu musí být oznaČeny Štítkem

s uvedením původce odpadu a katalogovéno ÉÉrá áopaou. Dojde-li k utoŽeni jiného druhu odPadu do nádobY je PŮvodce

odpadu / objednatel/ pouin"n zhotoviteli uhradit částku za nádo-bu 200,-KČ t za 1ks a dále tento odpad odstranit na vlastní

náklady. V připadě poškozeni, áráty nebo,nieáni ió l nádoby uhradi pŮvodce zhotovite]i Částku 200,-KČ/ za 1 ks, Při

ukončení smlouvy vrati |ůvácé odpadu ,notouiiáň ,aórljeený poéet nádob, v opačném PříPadě uhradí zhotoviteli Částku 200,-

Kč/za 1ks.

** Ceny jsou platné v případě předání odp_adu v areálu Marius Pedersen a.s. Česká LíPa (SD-sběrný dvůr), CenY obsahují

nákladý áa dopravu, manipulaci, využití popř. odstranění odpadu

Marius Pedersen, a,s., %920, s*větna 3O31,47O 01 Česká Lípa,

tel.:487521265,487521o78,GSMbrána:602180400,fax.:487521s10,
sídlo: Průběžn á 1g4ol3,50009 Hradec Králové, ,up.an-u ouc'ňoonim rejstříku - Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vloŽka 3B9

1. Směsný komunální odpad

1 2 3

Kód
odpadu

velikost a druh
nádoby

četnost odvozů
Zákl. sazba(rok) v

Kč
Pronájem

nádoby/rok
{od MP) v Kč

Gelkem v Kě
(í,+2.)

20 03 01 50 l (odp. koš) 1 x týdně (52) 936,- 240,- 1176,-

20 03 01 240 l (plastová)
1x týdně (52)
1x14 dnů (26)

3 846,-
1 969,_

160,-
160,_

4 006,-
2129,-

20 03 01 770 l (plastová)
1x týdně (52)
1x14 dnů (26)

8 ,l07,-

4 460,-
760,_
760,_

8 867,-
522o,-

pytel 120 l 48,-Kč/lks

náklady na nádob,dopravu, manipulaci a oclstranenl

Qazl. a a kalendářní rok mu

Velikost nádoby Vytříděná složka odpadu
Základní sazba za jeden

vývoz v Kč
Pronájem nádoby v Kč / rok

1 100 l(plastová) PLAsT 155,- zDARMA

3, Ostatní odpady

Název odpadu Jedn. Cena Kč/jedn.
Kód

odpadu
Kat.

15 01 01 o ené,svázané do

mánipulovateiných balíků, neznečištěné nebo uložené v py1ích)
kg 0,50"*

15 01 02 o ené v pytlích) kg 0,50**

20 01 25 o Jedlý olej a tuk kg zdarma *

eEatná v případě předáníodpadu v areálu Marius Pedersen a,s, uesKa,Llp",l::? yL l/ll l9



Marius Pedersen ,

4. Nebezpečné odpady

*UloŽené v pytli budou předány zhotoviteli k odstranění./ Vlastní nádoba na ukládání/
Ceny jsou platné v případě předání odpadu v areálu Marius Pedersen a,s. Česká Lípa, Ceny obsahují náklady na dopravu,
manipulaci, využití popř. odstranění odpadu. Pň splnění podminek zpětného odběru (Ecobat) budou převzatv použité
Přenosné baterie k likvidaci ZDARMA. V případě, že nebudou splňovat podmínky budou přeřazeny Oo káiegorie odpadu a
zlikvidovány za cenu dle platného ceníku.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V České Lípě dne 5.1,2009

za zhotovitele: Za objednatele:

Kód
odpadu

Kat. Název odpadu Jedn, Cena Kě/jedn.

20 01 33 N
Baterie a akumulátory,zaťazené pod čísly16 06 01,16 06 02 nebo
pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující
tyto baterie

kg 1B,60*

Marius Pedersen, a.s., lČ:42194920,5, května 3031,470 01 Česká Lípa,
tel.: 487 52'l 265,487 521 078, GSM brána:602 180 400, fax.:487 521 510,

sídlo: PrŮběŽná 194013,50009 Hradec Králové, zapsán v obchodním rejstříku - Krajský soud Hradec Králové, oddíl B, vložka 389



Příloha č.2 ke smlouvě
služby

Marius peder§en

e. Í0141533 o odvozu a odstraněni ěi využití odpadů -

Ceník poskytovaných služeb

ceník

1. §rněsný komunální odpad

ób,dopravu,manipulaciaodstraněníodpadu.

2. Sběr, odvoz a využití tříděného komunálního odpadu

50 l (odp. koš)

1x14 dnů

2 336,_
,l 712-
1244,-

20 03 01

1x týdně (52)
kombinovaný (39)

1x14 dnů

pytel 120 l

3. Vnitřni odpadkové koše pro sběr tříděného komunálního odpadu

ěného odpadu v kancelářích,

školách i domácnostecn .'Smésny plaŠrtotie ..., Plast-PÉT lahve, papír,.Tříděný odpad z těchto taŠek bude ukládán

áJJJránc do pytlů , které budou nazákladěvýzvy objednatelem odváženy zhotovitelem zdarma v PoČtu nejméně

10 ks na jeden svoz.
*tyto tašky uhradí objednatel na základě vystavené faktury v plné výši , po uskuteěněné úhradě budou

majetkem objednatele-cena je platná pro rok 2006,

4. Ostatní odpady

l
lís

Papírcvé a lepenkové obaly (volně ložené,svázané do

manipulovatelných baliků, neznečištěné nebo uložené v
15 01 01

Plastové obaly-směsný plast-fólie (uložené v pytlích)15 01 02

-1,50(výkup)
-lt ,{- ,t- *Ptastove obaly-PET (uložené v pytlích)15 01 02

2 3

kód velikost a druhodpadu nádoby
četnost odvozů

20 03 01 1 x týdně (52) 780,_ 240,- 1020,-

240l (plastová)

160,-
160,-
160._

z 496,-
1872,-
1404.-

20 03 01 770 l (plastová)
5 064,-
4 o37-
2776.-

760,-
760,-
760.-

5 az4,-
4 797,-
3 536,-

32,-

a rok

1 í00 l (plastová) PLAST 95,- | ZDARMA
I

Kat.l
]

]

o -U,5U (VyKup)--

o kg zdarma*""

o kg

-5-



20 01 25 o Jedlý olej a tuk kg -z,-

pedersen a.s nebo na tel.

_ óauó.plné nado'ny s odp'aoem ,d"rrn". Jedná se o upotřebený jedlý olej a tuk bez obsahu zbYtkŮ jÍdel a jiných

nečistot,iesmí být Žmrzlý. při nedodrženi těchto podmínek nelze zaručit výkupni cenu.Ná_dobY (50 l) PoskYtne

zhotovitel zdarma nu prouo.ouně v české Lípě- při odběru odpadu (plná/prázdná) nebo Při odvozu tohoto odPadu.

ŇaJony slouží k ut<tádani pouze odpadu kat.č. zó ol zs, Nádoby při předání odpadu musí být označeny ŠtÍtkem

s uvedáním původce odpadu a katálogového čísla odpadu. Dojde-li k uloženi jiného druhu odPadu do nádobY je

původce odpadu / objednatel/ povineniholoviteli uhradit částku za nádobu 200,-KČ / za 1ks a dále tento odPad

odstranit na vlastní naxÉávÝ bripaao poškození, ztráty nebo zniěení 50 l nádoby uhradí PŮvodce zhotoviteli

částku 200,_Kč/ za 1 ks. pri ukoňeeni Šmlouvy vrátí původce odpadu zhotoviteli zapŮjČený PoČet nádob,

s|a ljPa 
!e.!_o" i.i]:! Yi,.:l

ní,/Vlastní nádoba na ukládání/

Výše uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH.
Ná vlastní nádoby (v-majetku objednateíe) společnost nezajišt'uje výměnu, ÚdŽbu a servis.

v opačném případě uhradí zhotoviteli částku 200,-Kďza 1ks.
** jedná se o'papir a lepenku - odvoz zdarma a uýkupní cena za.předpokladu ,že bude neznečištěný , suchý,

.uááli oo naiirú nebo uložený v pytlích. Zvážení proběhne na sbě.rném dvoře Mp.
i""ptasíove obaly-směsnli ptast-tOtíe...-odvoz zdarma.Zváženi proběhne na sběrném dvoře MP
****plastové obaiy-vytřídéne prr lahve_uložené v pytlích-odvozzdarma.zvážení proběhne na sběrném dvoře Mp

V České Lípě dne 29,3.2006

Za objednatele: za zhotovitele:

5, Nebezpečné odpady

Baterie a aktlmulátory,zařazené pod čísly16 06 01,16 06 02

nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a

akumulátory obsahující tyto baterie

-6-

Kód Kat.
odpadu

Název odpadu Jedn. Cena Kč/jedn.

20 01 33 N kg 6,-*


