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NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112
lČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajsk ddíl Pr, vložka č. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského ] l, 669 02 Znojmo
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená ředitelem MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
Kontaktní osoby: l
dále jen ,,zhotovitel"

b

a

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice ], 690 74 Břeclav
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780
Bankovní spojení:
číslo účtu :
Zastoupená MU Dr. Jiřím Jurníkem, ředitelem
Kontaktní osoby: I
dále jen ,,objednatel"

uzavírají

dodatek č. 5
ke smlouvě o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním

uzavřené dne 3 l.1.2013, ve znění pozdějších dodatků

Cli
Úvodní ustanovení

l) Na základě citované smlouvy se zhotovitel zavázal svážet a zneškodňovat pro objednatele odpad
katalogových čísel 18 01 q], 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08 a 18 01 09 dle Katalogu
odpadů.

2) Společně se zdravotnickým odpadem budou předávány ke zpopelněni části lidského těl, odebrané
v souvislosti s léčebně-preventivní péčí, části těla zemřelého, plody po potratu,plodová vejce, lůžka nebo
těhotenské sliznice, které se nepoužijí pro lékařské potřeby.

3) Objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za zneškodňování odpadu cenu uvedenou ve smlouvě.



l

"T,r E

ČI. II
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

l) Tímto dodatkem se prodlužuje Smlouva o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním na
dobu určitou do 31.1.2019.

ČI. III
Závěrečná ustanovení

l) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.2.2018. Je

vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly

si jej, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


